
 

 

 

 

 

 

 س: ما مفهوم الوقت ؟ 

 هل هناك مفهوم محدد للوقت ؟ س:

ال يوجد مفهوم محدد للوقت, ولكن هناك مفاهيم متعددة ومتباينة ظهرت عبر  ج:

 العصور واألجيال المتعاقبة.

 س: على أي شيء اختلف الناس بشأن الوقت؟ وعلى أي شيء اتفقوا ؟

اختلف الناس حول تفسير المفاهيم المتعددة التي ظهرت حول الوقت عبر  ج:

 األجيال والعصور المتعددة.

واتفقوا على أهميته وأنه الكنز الذي لو أحسن اإلنسان استخدامه الستطاع أن  -

 يمتلك كل شيء.

 س: لماذا اختلف الناس حول مفهوم الوقت ؟

بسبب اختالف أهداف كل جيل اختلف الناس حول مفهوم الوقت وتفسيره ج: 

 ومشاربه.

 س: ماذا يحدث لو عرف اإلنسان كيف يستخدم الوقت ؟

 لو عرف اإلنسان كيف يستخدم وقته, الستطاع أن يملك كل شيءج: 



 

 

 س: اذكر بعض األقوال المأثورة عن الوقت. واذكر قائلها ومعانيها.

 قول عربي مأثور  : )الوقت كالسيف, إن لم تقطعه قطعك(.ج: 

 ومعناه أن الوقت حاد مثل السيف إن لم يحسن اإلنسان استخدامه سيجرحه . -

 بدل أن تضيف  : )الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك قال زكي نجيب محمود ,

 . سنوات إلى حياتك(

ومعناه أن اإلنسان الحكيم هو الذي يستفيد بوقته في أعمال عظيمة تضيف له  -

موته, ألنه لن يستطيع أن يضيف إلى حياته سنة حياة جديدة بين الناس بعد 

 واحدة.

 ).قال شكسبير :)إذا ضيعت الوقت وأنت شاب, ضيعك الوقت وأنت كهل 

ومعناه أن اإلنسان الذي اليستفيد بوقته في شبابه في عمل أعمال عظيمةلن  -

 يستطيع أن يستفيدبه وهو كهل.

 شكسبير ؟ –من هو كل من : زكي نجيب محمود  س:

هو فيلسوف معاصر وأديب كبير لـُِقب ب) بفيلسوف  :زكى نجيب محمود ج:  

 األدباء وأديب الفالسفة ( .

  روميو  –وليم شكسبير شاعر مسرحي انجليزي عالمي ، من مسرحياته :ُعطيل

 وجوليت

س: ما التجربة التي عرضها األستاذ الجامعي على الطالب ليوضح لهم قيمة 

 الوقت؟



 

 

  المائدة, ثم وضع فيه عددا من الصخور الكبيرة حتى امتأل , ثم أحضر دلوا عل

 سأل الطالب : هل الدلو مملوء اآلن؟, فأجاب بعضهم : نعم.

  فأخرج كيس من تحت المائدة به حصيات صغيرة وسكبه على الصخور في

الدلو حتى امتألت الفراغات التي بين الصخور, ثم سألهم : هل الدلو مملوء اآلن, 

 حدهم : ربما ال.فأجاب أ

  فأخرج كيس به رمال ثم سكبه في الدلو حتى امتألت الفراغات التي بين

 الصخور والحصيات, ثم سألهم : هل الدلو مملوء اآلن؟ فأجابوا بالنفي.

 .أحضر إناء به ماء ثم سكب الماء في الدلو حتى امتأل 

 التجربة؟س: ما السؤال الذي وجهه األستاذ الجامعي لطالبه بعد انتهاء 

 السؤال هو : ما الفكرة من هذه التجربة من وجهة نظركم؟ -

فأجاب أحد الطالب: أنه مهما كان جدول أعمال اإلنسان مليئا باألعمال فإنه 

 يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجهد واالجتهاد.

 س: ماذا يقصد الطالب بهذه اإلجابة؟

أعمال حتى ولو امتأل بها وقته, يقصد أن المرء ال يجب أن يكتفي بما لديه من ج: 

 ألنه يستطيع في نفس الوقت أن يعمل أكثر من ذلك بالجد واالجتهاد.

 س: بم رد األستاذ الجامعي على الطالب ؟

 قال له : صدقت, ثم بين أن الهدف من التجربة ليس كما أجاب الطالب.ج: 

 س: ما الهدف الحقيقي من وراء هذه التجربة ؟



 

 

التجربة هو تعليم الطالب أن يضعوا لهم أهدافا كبيرة لتحقيقها الهدف من هذه ج: 

 في المستقبل بالعمل والجهد.

ويعلمهم أيضا أن يضعوا دائما األهداف الكبيرة أوال وقبل أي شيء, ألن من لم  -

 يضع هدفه الكبير أوال لن يستطيع أن يضعه مطلقا.

 مم حذرهم ؟س: ما النصيحة التي وجهها األستاذ الجامعي لطالبه؟ و

هي أن يضع كل منهم هدفا كبيرا  يسعى لتحقيقه, وأن يجعل هذا  النصيحةج: 

 الهدف هو أول ما يسعى إليه.

من ترك األهداف الكبيرة واالهتمام باألشياء الصغيرة, ألنه إن لم يضع  التحذير -

 كل إنسان هدفا كبيرا في بداية حياته لن يستطيع أن يضعه بعد ذلك .

 الصخور الكبيرة وما هي الحصيات والرمال والماء؟س: ما هي 

هي أهداف اإلنسان في الحياة أو  الصخور الكبيرةيقصد األستاذ الجامعي من ج: 

 المشروع الذي يريد أن يحققه مثل النجاح في الدراسة أو إسعاد شخص ما.

فهي تلك األهداف والعوامل المساعدة التي  ا الرمال والحصيات الصغيرةمأ -

 تساعد اإلنسان على تحقيق األهداف الكبيرة.

  س: أين كان يعمل األستاذ الجامعي ؟

 كان األستاذ الجامعي يعمل في قسم إدارة األعمال في الجامعة.ج: 

 أكمل فيما يلى:س: 



 

 

.... .......قول ............. قطعك، ........... إذا لم ............الوقت كـ ..... -

 مأثور.

 عربى. -تقطعه  -السيف ج: 

الحكمة أن تضيف ...... إلى سنواتك، بدالا من أن تضيف ....... إلى ......، من  -

 .....أقوال ..

 زكى نجيب محمود. -حياتك  -سنوات  -حياة  ج:

من أقوال ....، .........إذا ضيعت الوقت وأنت ........... ضيعك الوقت وأنت .... -

............. 

 شكسبير. -كهل  -شاب ج: 

.... ..........، والفرصة سريعة .........إن اللحظة التى تمر ال يمكن أن ... -

 ........بطيئة ....

 العود. -الفوت  -تعود ج: 

.... عبر .......... تداولتها ................، و ..........إن للوقت مفاهيم .... -

.................. 

.... الذى إذا قدره اإلنسان ......اتفق الجميع على أهمية الوقت وعلى أنه ... -

 .......امتلك ...

 كل شىء. -الكنز ج: 



 

 

......، وقد وضع فيه األستاذ .............. وجمعه ............الدلو هو .... -

.................... 

 الصخور. -دالء وُدلى  -إناء ج: 

المثال الذى قدمه األستاذ يعلمنا أنه لو لم نضع ......... أوالا ما كان بإمكاننا  -

ا.  وضعها أبدا

 الصخور الكبيرة.ج: 

نين س ) َدةا َوُمتباينةا، تَداَولَتْها األْجيال الُمتَعاقِبةُ َعْبَر الس ِ إنَّ ِلْلَوْقِت َمفاِهيَم ُمتَعَد ِ

تَْفِسيِرها العُقوُل بَِحسِب أْهداِف ُكل ِ ِجيٍل َوَمشاِربِِه َولَِكِن َوالعُصوِر، واْختَلَفَْت فِى 

َرهُ اإلْنساُن، َوَعرَف َكْيَف  يَّتِِه َوَعلَى أنَّهُ الَكْنُز الَّذى إذا قَدَّ اتَّفََق الَجِميُع َعلَى أَهم ِ

 . ( يَْستَْخِدُمهُ؛ اْستَطاَع أْن يَْمِلَك كُلَّ َشْىءٍ 

 صحيحة مما بين األقواس :)أ( اختر اإلجابة ال

 مختلفة( -متطابقة  -)ظاهرة  مرادفها: ....... " متباينة"  -

 استحال( -تكاسل  -)عجز  مضادها: ....... " استطاع"  -

 مشربة( -مشربية  -)مشرب  مفردها: ....... " مشارب"  -

 المتتالية( -المتصارعة  -)المتسارعة  تعنى: ....... " المتعاقبة"  -

 ( ِبَم تعلل عدم االتفاق على مفهوم معين للوقت؟) ب 

 ) جـ ( ما الجمال فى قوله: )اتفق الجميع على أنه كنز(؟

 اإلجابة:



 

 

 المتتالية. -    مشرب. -    عجز. -    مختلفة. - ( أ  ) 

 ) ب ( ألنه يختلف باختالف البيئات واألجيال.

 وأهميته.) جـ ( صور الوقت بكنز، وذلك يدل على قيمة الوقت 

نين )  -س َدةا َوُمتباينةا، تَداَولَتْها األْجيال الُمتَعاقِبةُ َعْبَر الس ِ إنَّ ِلْلَوْقِت َمفاِهيَم ُمتَعَد ِ

َوالعُصوِر، واْختَلَفَْت فِى تَْفِسيِرها العُقوُل بَِحسِب أْهداِف كُل ِ ِجيٍل َوَمشاِربِِه َولَِكِن 

يَّتِهِ  َرهُ اإلْنساُن، َوَعرَف َكْيَف اتَّفََق الَجِميُع َعلَى أهَم ِ  َوَعلَى أنَّهُ الَكْنُز الَّذى إذا قَدَّ

 .( يَْستَْخِدُمهُ؛ اْستَطاَع أْن يَْمِلَك كُلَّ َشْىءٍ 

 ." جيل –يملك  -تداولتها " (  أ  ) 

 هات مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.

 الفقرة السابقة؟) ب ( عالم اتفق جميع الحكماء كما تفهم من 

 ) جـ ( ماذا يحدث لو قدر اإلنسان قيمة الوقت؟

 اإلجابة:

 أجيال. -يفقد  -( تناولتها وتعاقب عليها  أ  ) 

 ) ب ( على أهمية الوقت فى حياة اإلنسان.

 ) جـ ( يملك كل شىء ويحقق كل األحالم.

 حياتكالحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك، بدالا من أن تضيف سنوات إلى "  -س

". 

 . هات جمع األولى، والثانية، ومفرد األخيرة." سنوات –حياة  -الحكمة " (  أ  ) 



 

 

  ) ب ( من قائل العبارة السابقة؟ وما الهدف من وراء هذا القول؟

 ) جـ ( هل من الواجب أن يكون لإلنسان هدف فى حياته؟ وضح ما تقول.

 اإلجابة:

 سنة. -حيوات  -( حكم  أ  ) 

 يدل على أن الوقت يكسب اإلنسان خبرة عظيمة. - نجيب محمود ) ب ( زكى 

 يجب على كل إنسان أن يحقق هدفه منذ الصغر. -) جـ ( نعم 

ةَ، َعلَّها تُبَي ُِن لََك قِيمةَ الَوْقِت : قاَم أُْستاذٌ َجاِمعىٌّ، "  -س َونَُسوُق إِلَْيَك َهِذِه الِقصَّ

يِة تَْنظيِم الَوْقِت َوإدارتِِه؛ َحْيُث فى قِْسِم إدارِة األْعماِل بِإْلقاِء  ُمحاضرٍة َعْن أَهم ِ

 ." َعَرَض ِمثاالا َحيًّا أَماَم الطَّلبِة ِلتَصَل الِفْكرةُ لَهم

 ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :أ)

 نوضح( -نقدم  -)نرعى  مرادفها: ...... " نسوق"  -

 مثاليًّا( -خياليًّا  -)َميتاا  مضادها: ...... " َحيًّا"  -

 األقاصى( -األقاصيص  -)القصص  جمعها: ...... " القصة"  -

  ) ب ( ما الهدف من القصة التى قدمها األستاذ الجامعى للطالب؟

 ) جـ ( اذكر قوالا أعجبك عن أهمية الوقت؛ ثم اذكر صاحب هذا القول.

 اإلجابة:

 القصص. -                خياليًّا -        نقدم –)أ( 



 

 

 ) ب ( بيان قيمة الوقت.

 من أقوال شكسبير. -) جـ ( إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل 

ا ِمَن الصُّخوِر الَكبيرِة، "  -س ا َعلَى َمائِدٍة ثُمَّ أْحَضَر َعَددا فَقَْد َوضَع األْستَاذُ َدْلوا

ْلِو بِِعنايٍة، واِحدةا تِلْ  ْلُو َسأََل َوقَاَم بَِوْضِعها فِى الدَّ َو األْخَرى، َوِعْنَدما اْمتأَل الدَّ

ْلُو ُمْمتَِلٌئ؟ الطُّالَب:  ." َهْل َهذا الدَّ

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس :

 كالهما صواب( -ُدِلى  -)دالء  ........جمعها: ... " َدْلو"  -

 إفساد( -تعجل  -)إهمال  مضادها: ...... " عناية"   -

 حرف جر( -ظرف زمان  -)ظرف مكان  تعتبر: ...... " تِْلو"   -

 كلية اآلداب( -كلية التجارة  -)كلية الهندسة  األستاذ الجامعى كان يعمل بـ: -

 ؟"  الصخور الكبيرة -الدلو " ) ب ( ما المعنى الذى يرمز إليه: 

 اإلجابة:

 كلية التجارة. -      ظرف مكان. -     إهمال. -     كالهما صواب. -)أ( 

 األهداف العظمى. -) ب ( الوقت 

ْلِو َحتَّى اْمتأَل. َوَسأَلَُهم: ما "  -س أْحَضَر األْستاذُ إناءا َمِليئاا بِالماِء َوَسَكبَهُ فِى الدَّ

هُ َمْهمـا  الِفْكرةُ ِمْن َهِذِه التَّْجِربِة ِمْن وْجهة نََظِرُكْم؟ أَجاَب أحُد الطَّلبـِة بَِحماٍس: إنَـّ

كاَن َجدوُل اْلَمْرِء َمليئاا بِاألْعَماِل، فَِإنَّهُ يَْستَطيُع َعَمَل الَمزيِد َوالَمزيِد بِالِجد ِ 

  ." َواالْجتِهادِ 



 

 

 ." إناء –حماس  -وجهة نظركم "  )أ( 

 بي ن المراد بالتعبير األول، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة. -

 منها، وضح ذلك. ) ب ( تعرض الفقرة السابقة فكرة وتبين الهدف

 ( كيف يمكن لإلنسان أن ينتفع بالوقت؟ ) جـ

 اإلجابة:

  آنية. -فتور  -( رأيكم  أ   ) 

 ) ب ( أن يبين للشباب قيمة الوقت.

 ) جـ ( يستغله فيما ينفع به نفسه واآلخرين.

 

 



 

 

 

 

 س: ما الحقيقة التي يؤكدها التاريخ؟ 

 الحقيقة هي آن العرب صنعوا الحضارة .  ج:

 س: ما المجاالت التي كان للعرب السبق والنهضة بها؟ ومنذ متى ؟

كان لهم السبق فى الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيميااء، وهاذا مناذ القارن ج: 

 الثاني الهجري.

 س: من أول من قام بمحاولة الطيران ؟ ومتى؟ وأين؟

ماكينااة طيااران ، أول محاولااة كاناات لااـ )عباااس باان فرناااس( عناادما حاااول اختااراع ج: 

وذلااك حينمااا قااام بااالقفز ماان فااوق منااارة الجااامع الكبياار فااى مدينااة قرطبااة باألناادلس 

 م.852باستخدام قطعة قماش تشبه المظلة اآلن ، وكان ذلك فى عام 

 س:  ما الدليل على نبوغ )ابن سينا( فى الطب؟

 كانت مؤلفاته تدرس فى أوروبا قروناا . ج:

 قام بتشريح العين .               -    .أنه درس عديداا من األمراض -

له السبق في الحقن باإلبر تحت الجلد ، والعالج  -    له كتاب )القانون( فى الطب . -

 بالموسيقى .



 

 

 س : ما الذي اخترعه )الزهراوى(؟ وكيف قسمها ؟

اخترع أكثر من مائتي أداة للجراحة فى القرن العاشر الميالدي ، وقسمها ج:

  مجموعات :

 بعضها لجراحة الصدر ، وبعضها لجراحة البطن ، وهكذا .. -

 س: ما الذي دفع العرب الختراع البوصلة ؟

 دفعهم لهذا :ج: 

 . ركوب البحر وتعدد رحالتهم فى المحيط الهندي والبحر المتوسط 

 . كثرة السحب والغيوم وانعدام الرؤية 

ا ؟  س : كيف كانت البوصلة تعمل قديما

كان يتم حك اإلبرة علاى المغنااطيس، ثام توضاع فاوق إنااء فياه مااء؛ بحياث تطفاو ج: 

 على عودين صغيرين من الخشب.. فتتجه نحو الشمال. 

 س : ماذا تعرف عن عالم البحار)ابن ماجد( ؟

قام باختراع أول إبرة جالسة على سن؛ لكي تتحرك حركة حرة، دون الحاجة إلى ج: 

 وعاء الماء.

 األولى الختراع الكاميرا ؟ ومن مكتشفها ؟س : ما الخطوة 



 

 

الخطوة األولى لها هي اختراع )الخزانة ذات الثقب( والتي قام باختراعها )الحسن ج: 

 بن الهيثم (.

 س : ما الذي أثبته )أبو ريحان البيرونى(؟

أثبت أن سرعة الضوء يمكن قياسها بسرعة الصوت، وهو ما فتح الباب الختاراع ج: 

 أشعة الليزر المعروفة اآلن 

 س : ماذا تعرف عن )ليلى عبد المنعم( ؟

أعرف عنها أنهاا أول مخترعاة عربياة تحصال علاى وساام االساتحقاق مان ماؤتمر ج: 

 ة اختراع، ومنها :جلوبل لالختراعات الحديثة ؛الختراعاتها التي تزيد على مائ

 حوائط التيومين والحديد المنصهر المقاومة للزالزل والصواريخ . - 

 ومواسير المياه والصرف الصحي القابلة للتآكل . -

 وجهاز قياس إجهاد القلب رياضياا . -

 وخيمة الطاقة الشمسية. -

 س : هل االختراع يرتبط بمرحلة عمرية معينة؟ دلل على ذلك ؟

االختراع بمرحلة عمرية معينة ؛ والدليل علاى ذلاك هاو قياام طفال عرباي ال يرتبط ج: 

ا باختراع ساعة تعليمية ،جهاز هاتف لذوى االحتياجات الخاصة .  عمره اثنا عشر عاما



 

 

كما قام مجموعة من األطفال باختراع مكتبة صغيرة على شكل إنسان آلى باساتخدام  -

 . صناديق الحلوى القديمة وعلب المياه الغازية

 س : كيف يمكنك أن تصبح مخترعاا ؟

 يمكنك ذلك بأن تسبح بخيالك وتفكر في حلول ألية مشكلة تصادفك أو تسمع عنها.ج: 

 

"  ،ِ ب  ُمْنذُ القَْرِن الثَّانِى الِهْجرى ِ بََدأ العَرُب نَْهضةا ِعلميَّةا فِى الفَلَِك، َوالَهْنَدسِة، والط ِ

ل ُمحاولٍة والِفيْزياِء، َوالِكيْمياِء،  ا َسبَقوا بِِه العالََم، فَِمن الَمْعروِف أنَّ أوَّ َوَغيِرها ِممَّ

 َعباُس ْبُن فِرناس  . "ِللطَّيراِن قاَم بِها الشَّاِعُر الفَلَِكى  الموسيقى 

 :تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين -أ

 ) كالهما صواب -األفالك  -الفُلك .......... ( جمعها " الفلك"  - ۱

 ) كالهما صواب -تخلف  -تراجع .......... ( مضادها "  نهضة"  -2

 ماذا تعرف عن عباس بن فرناس؟ وأين بدأ محاولته؟ وإالم انتهت؟ -ب 

 العرب ساهموا فى النهضة العلمية، فما مجاالت ذلك؟ -ج

 اإلجابة

 تخلف. - ۲                         كالهما صواب - ۱  -أ:

 عالم فلكى، وموسيقى مسلم، بدأ محاولته للطيران فى قرطبة، وانتهت بموته. -ب 
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 فى الطب والهندسة والرياضيات والفلك والفيزياء. -جـ 

ُس "  ِ َوالِجراحِة عُلَماُء َوأَِطبَّاُء َكانَْت ُمؤلَّفاتُُهم تَُدرَّ ب  نبغ ِمَن العََرِب فى فُنوِن الط ِ

ا ِمَن األْمراِض ، َوقاَم بتشريح  فِى أُوروبا قُروناا، وِمنُهم ابُن سينا، الَّذى َدَرَس َعديدا

َوالِعالجِ بالُموسيقَى، َولَهُ ِكتاٌب العين، َولَهُ السَّبُق فِى الَحْقن باإلبَِر تْحَت الِجْلِد، 

(  " القانُون" بِعُنواِن  ازىُّ ِ )الرَّ ب  ِ. وِمْن ُعلَماِء العََرِب الباِرزيَن فى الط ِ ب  فِى الط ِ

 ."صاِحُب ِكتاِب )الحاِوى(

 تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين :   -أ

 التفوق( -النبوغ  -)الشهرة  تعبير يراد به ........ " له السبق"  - ۱

 تأليف( -مؤلَّف  -)ُمؤل ِف  .......مفردها .......... " مؤلفات"  - ۲

 المعدومين( -المجهولين  -)المغمورين .....مضادها .......... " البارزين"  - ۳

 ما أشهر كتاب ألفه الرازى؟ -ب

 بم خص هللا اإلنسان؟ وعالم يدل ذلك؟ -ج

 اإلجابة

 المغمورين. - ۳             مؤلَّف. - ۲               النبوغ. - ۱  -أ

 الحاوى. -ب
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بالعقل، ويدل ذلك على مدى تكريم هللا لإلنسان وتفضيله على سائر   -ج

 المخلوقات.

ْوِء َوَكْيفيِة اْستِخداِمِه، ويُعَدُّ اْبُن الَهْيثِم ِمْن كان العََرُب "  ل َمْن فَكَّر فى الضَّ أوَّ

َعباقِرِة العَرب الَّذين َظهروا فى القَْرِن العاِشِر الِميالدى ِ فى البْصرة وقد نََزل ِمْصَر، 

تى يُْمكن ، الَّ " ذاِت الثُّْقبِ  " وعاش فيها. وِمْن أهَم ِ إنجازاتِِه اْكتِشاُف الخزانة

 ." اعتِباُرها الُخْطوة األولى الْختراعِ الكاِميرا

 أكمل الفراغ فيما يلى:  -أ

 فردها: ..........م " عباقرة" -

 تعنى: .......... " إنجازاته"  -

 جمعها: .......... " الخطوة"  -

 كيف يمكن قياس سرعة الضوء؟ وإلى من يرجع الفضل فى ذلك؟  -ب

 اإلجابة

  ُخطاى. -             األعمال التى قدمها للبشر. -         عبقرى. - أ

عن طريق قياس سرعة الصوت، ويرجع الفضل لعلماء العرب والمسلمين،  -ب

 وعلى رأسهم البيرونى.
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ل ُمْختَِرعة َعربيَّة تْحُصُل َعلَى ِوسام االْستِْحقاِق ِمْن تُْعتَبَُر لْيلى "  َعْبد الُمنِعم أوَّ

ُمؤتََمر ُجلُوبَل لالْختراعاِت الَحديثِة، الَّذى يَْنعِقد َسنَويًّا فِى العاصمة البِريطانيَّة 

 ."ينلَْندن، الْختِراعاتِها الَّتى تَزيُد َعلَى مائة اختِراع، وِمْنها: حوائِط الت ِيومِ 

 :" عاصمة –اختراع  -االستحقاق "  أ:

 هات: مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع الثالثة. -

 ما أهم االختراعات التى قدمتها ليلى عبد المنعم للبشرية؟ ب:

 ما أهم تكريم حصلت عليه ليلى عبد المنعم؟ ج:

 اإلجابة

 عواصم. -             تقليد  -       الجدارة  -أ

 حوائط التيومين، وما يزيد على مائة اختراع آخر. -ب

 وسام االستحقاق من مؤتمر جلوبل لالختراعات الحديثة. -ج
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 ما الذي اهتم به العالم المصري مصطفى السيد ؟ :س

لم يهتم العالم المصري مصطفى السيد بجمال وروعة الذهب  والفضة وقيمتها المادية ولكن  :ج

ا ودراسة .  الخصائص الطبيعية والكيميائية ألصغر دقائقها هي التي أثارت فضوله بحثا

 ما المقصود بالنانو تكنولوجي ؟ :س

المقصود بالنانو تكنولوجي هي التكنولوجيا متناهية الصغر التي تستفيد من األشياء لخدمة  :ج

 البشرية .

 ما الذي نجح فيه الدكتور مصطفى السيد مع الفريق الذي يقوده ؟ :س

لقد استطاع بمساعدة الفريق الذي يقوده بمدينة أطلنطا األمريكية في التوصل ألول مرة  :ج

على الحيوانات باستخدام قضبان ذهب أو فضة فائقة %  100لشفاء سرطان الجلد بنسبة 

 الصغر .

 ما الذي تقوم به قضبان الذهب أو الفضة التي يستخدمها ؟ س:

 ي رصد الخاليا السرطانية وااللتصاق بها .تقوم هذه القضبان متناهية الصغر ف :ج

 كيف استطاع الدكتور المصري استخدام هذه القضبان ؟ :س



 

 

حين تلتصق هذه القضبان بالخاليا السرطانية يقوم بإطالق شعاع ليزر منخفض الطاقة على  :ج

 هذه القضبان فتكتسب حرارة كافية إلتالف وإذابة هذه الخاليا السرطانية الشريرة .

 اإلعجاز في استخدام هذه القضبان ؟ ما :س

إن هذه القضبان ترصد وتلتصق بالخاليا السرطانية الشريرة فقط بينما ال تمس الخاليا  :ج

 السليمة فى الجسم وهذه اآللية تعد األولى من نوعها في العالم .

 ما الذي تتوقعه األوساط الطبية لهذه اآللية ؟ :س

تتوقع تطبيق هذه اآللية في عالج السرطان بقذائف الذهب النانوية خالل سبع سنوات من  :ج

 اآلن على اإلنسان 

 كيف تظهر دقائق الذهب النانوية في الجسم ؟ :س

تظهر على هيئة طبقة مضيئة على جسم الخلية المريضة  وحدها عند الرصد تحت المجهر  :ج

 بينما ال ترى الخاليا السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط معتم .

 ما القدرة التي تتمتع بها دقائق الذهب ؟ :س

الصغر  يمكن مالحظة الفارق الواضح لدقائق الذهب حيث تظهر هذه الدقائق كأجسام فائقة :ج

 مضيئة وسط مجال معتم مما يعنى قدرة انتقائية فائقة الذهب لاللتصاق بالخاليا السرطانية .

 ما الذي يجده من يتتبع سيرة الدكتور مصطفى السيد ؟ :س

أن المتابع لسيرة الدكتور مصطفى السيد يجدها حالفة بالعمل الجاد والدءوب الذي أثمر  :ج

 لمية التي فاقت خمسمائة مطبوعة .العديد من البحوث واألوراق الع



 

 

 ما نتائج البحوث التي  قام بها الدكتور مصطفى السيد ؟  :س

نتيجة لهذه البحوث الكثيرة واألوراق العلمية نال العديد من الجوائز عبر مسيرة حياته  :ج

 العلمية حتى وصل في النهاية إلى رئاسة وقيادة معمل ديناميكا الليزر .

 الدكتور مصطفى العلمية ؟ متى بدأت مسيرة :س

 م .1953بدأت مسيرته بالتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس  :ج

 ماذا قال الدكتور مصطفى السيد عن فترة كلية العلوم ؟ :س

قال عنها أنها الفترة التي زرعت فيه أسس الطموح العلمي الذي غرسه فيه أساتذة : ج

 مصريون عظام .

العلوم الوطنية األمريكية وهى من أرفع األوسمة األمريكية في لماذا حصل على قالدة : س

 العلوم ؟

عرفانا بإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيقة المعروفة باسم )النانو تكنولوجى( وتطبيقه  :ج

 لهذه التكنولوجيا في عالج السرطان .

 ما أهم الجوائز التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد ؟ :س

ام العلوم الوطنية األمريكية فقد حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم كما بجانب وس :ج

حصل على العديد من الجوائز األكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة وتولى على مدار الكثير 

ا رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء والطبيعة وهى من أهم المجالت العلمية في  من عشرين عاما

 العالم .

 ما الذي أعطاه الدكتور مصطفى للذهب والفضة ؟ :س



 

 

قد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما فمنهم من يعنى  :ج

بالتختم والزينة بهما وقد عنى الشعراء بالرونق والبريق ولكن كيف تقدر قيمتها حين 

 يستخدمان في شفاء مرضى السرطان .

 مصطفى السيد بالرغم من إعاشته في أمريكا ؟ما وطنية الدكتور  :س

لم ينس مصطفى السيد وطنه فهو يعمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من  :ج

 اختراعه بل يعمل على أن يستفيد العالم كله من هذه الجهود

 

 أكمل ما يأتى:س: 

......... بالبحث الخصائص ......... ، و ......... للذهب والفضة هى التى أثارت فضول  -

 واالستقصاء.

 د. مصطفى السيد. -الطبيعية والكيميائية ج: 

..... فى ................تمكن الدكتور مصطفى السيد بمعاونة فريقه الذى يقوده بمدينة .... -

...... على ................... بنسبة .......................التوصل ألول مرة لشفاء سرطان ......

........................... 

 الحيوان. -٪  ۱۰۰ -الجلد  -أطلنطا ج: 

قضبان الذهب والفضة فائقة ......... ، و ......... تعمل على رصد الخاليا .........  -

  وااللتصاق بها.

 السرطانية المصابة. -الدقة والجودة ج: 



 

 

... كافية إلتالف ...... وال إطالق شعاع ...... منخفض الطاقة يكسب القضبان الذهبية .... -

 تمس الخاليا.....

 السليمة. -الخاليا السرطانية المصابة  -حرارة  -الليزر ج: 

تظهر دقائق الذهب والفضة تحت المجهــركأنها ......... مضيئة وسط مجال ......... فتلتصق  -

 بالخاليا......

 المصابة. -معتم  -كوكبة ج: 

المولد والنشأة مصطفى السيد، بجمال الذهب والفضة ورونقهما،  لم يهتم العالم المصرى  " -س

كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكْنز والحيازة، ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية 

ألصغر دقائقهما، هى التى أثارت فضوله؛ بحثاا واستقصاءا ودراسة، فى إطار ما يطلق عليها 

 ." التطبيقات الواعدة فى عدة مجاالت، ومنها الطب   )النانو تكنولوجى(، والعكوف على

 ( تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين:  أ  )

 جاذبية( -بريق  -)جمال ......مرادفها: ........ " رونق"  -

 االنقطاع عن( -التسرع  -)الغموض .....مضادها: ...... " العكوف"  -

 خصيصة( -خاصية  -)خاصة مفردها: ......... " الخصائص"  -

 أوطار( -أطر  -)إطارات ........جمعها: ......... " إطار"  -

 ) ب ( ما الذى أثار فضول الدكتور مصطفى السيد تجاه الذهب والفضة؟

 اإلجابة

 أطر. -      خصيصة. -     االنقطاع عن. -    جمال. -(   أ  )

 ) ب ( الخصائص الطبيعية والكيميائية لهما.
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نجح الدكتور مصطفى السيد بمعاونة فريقه الذى يقوده بمدينة أطلنطا األمريكية فى "  -س

٪ على الحيوانات، وذلك باستخدام قضبان  ۱۰۰التوصل ألول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة 

 ." ذهب أو فضة فائقة الدقة والصغر فى رصد الخاليا السرطانية وااللتصاق بها

  فريق( هات : مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة. -شفاء  -( )رصد   أ  )

وعالَم تدل  الحيوان؟) ب ( ما نسبة النجاح فى استخدام دقائق الذهب فى عالج السرطان عند 

 هذه النسبة؟

 اإلجابة

   فرق. -مرض  -( حدد بدقة   أ  )

 ٪ وتدل على مدى الفاعلية فى الشفاء. ۱۰۰) ب ( 

رصد أى  ورم بالجلد؛ وهذه الخصائص تستهدف خاليا السرطان الخبيثة؛ وبذلك يمكنُهـا " -س

حيث تتجمع دقائق الذهب النانوية؛ لتشكل طبقةا مضيئة على جسم الخلية المريضة وحدها عند 

 الرصد تحت المجهر، بينما ال ترى الخاليا السليمة، فتبدو مثل كوكبٍة مضيئٍة وسَط جسم معتم

". 

 ( أكمل الفراغ بما هو مطلوب:  أ  )

 معناها: ......... " تستهدف"  -

 مضادها: ......... " الخبيثة"  -

 جمعها: ......... " المجـهر"  -

 مفردهــا: ......... " دقائـق"  -

 ) ب ( تختلف رؤية الشاعر عن العالم للمعادن النفيسة. وضح ذلك.
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 اإلجابة

 دقيقة. -          مجاهر. -             الحميدة. -      تقصد. -(   أ  )

) ب ( الشعراء يرون فى المعادن النفيسة الرونق والجمال  ، أما العالم فإنه ينظر إلى 

 الخصائص الكيميائية والطبيعية للمعدن.

فائقة ويمكن مالحظةُ الفارق الواضح؛ حيث تظهر تحَت المجهر دقائُق الذهب كأجسام " -س

الصغر مضيئة وسَط مجال معتم، مما يعنى قدرةا انتقائية فائقةا لدقائق الذهب لاللتصاق بالخاليا 

 ." السرطانية

 خاليا(. -الواضح  -( )انتقائية   أ  )

 هات : مرادف األولى، ومضاد الثانية، ومفرد األخيرة.

 ؟) ب ( كيف تبدو دقائق الذهب والفضة تحت المجهر؟ وماذا يعنى ذلك

 اإلجابة

 خلية. -الغامض  -( اختيار دقيق   أ  )

 ) ب ( كأنها كوكبة مضيئة على جسم معتم، ويدل ذلك على القدرة االنتقائية لهذه الرقائق.

السيد سوف يجُدها حافلةا بالعمل الجاد ِ والواقع أن المتابَع لسيرة الدكتور مصطفى "  -س

الدَُّءوب، الذى أثمر العديَد من البحوث واألوراق العلمية التى فاقت الخمسمائة مطبوعة؛ ولذلك 

 ." ناَل العديَد من الجوائز عبَر مسيرته

 ( تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين:  أ  )

 سرائر( -أسيار  -)سير ..........جمعها: .... " سيرة"  -
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 زاخرة( -ظاهرة  -)قوية .......مرادفها: ..... " حافلة"  -

 المنقطع( -الدقيق  -)الضعيف مضادها: ......... " الدءوب"   -

 ) ب ( يعترف الدكتور مصطفى السيد بفضل أساتذته المصريين عليه، اشرح ذلك.

 أمثلة على ذلك.) جـ ( نال الدكتور مصطفى السيد العديد من الجوائز، اذكر 

 

 اإلجابة

 المنقطع. -              زاخرة. -           سير. -(   أ  )

 ) ب ( يقول إن أساتذتى فى الجامعات المصرية هم أصحاب الفضل فى كل ما وصلت إليه.

 قالدة العلوم الوطنية من أمريكا. -فيصل فى العلوم والكيمياء ) جـ ( جائزة الملك 

لقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيهـا الناس لهما، فمنهم من " -س

ا ُعنَِى الشعراء بالرونق والبريق، ولكن عندما يستخدمان فى  يعنى بالتختُّم والزينة بهما، وقديما

تقدر قيمتهما؟! ولم يَْنَس مصطفى السيد وطنه، بل إنه يعمُل على شفاء مرضى السرطان، فكيف 

أن يفيد مرضى السرطان فى مصر من اختراِعه، وعلى هذا ستستفيد مصر وأمريكــا والعالم 

 ." كلُّه من جهود هذا العالـم المصرى  العظيم

 خيرة.قيمة( هات: معنى األولى، ومضاد الثانية، وجمع األ -مرضى  -( )الرونق   أ  )

  ) ب ( تختلف نظرة الناس للذهب والفضة، اشرح ذلك كما تفهم من الفقرة.

ج فيها الدكتور مصطفى السيد؟ ومتى؟   ) جـ ( ما الجامعة التى تخرَّ

 ) د ( ما أهم المناصب التى ترأسها الدكتور مصطفى السيد؟

 اإلجابة
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 قيم. -أصحاء  -( الجمال   أ  )

) ب ( من الناس من يهتم بجمالهما ومنهم من يهتم بالقيمة المادية لهما، وكثير 

  من الناس يستخدمه للزينة.

 م. ۱۹٥۳) جـ ( عين شمس سنة 

ديناميكيات الليزر، ورئيس تحرير مجلة علوم الكيمياء ) د ( رئيس معمل 

 والطبيعة.

 



 

 

 

 

 س: من كاتب المقال ؟ وكيف نشر؟

كاتب المقال هو رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن, وقد نشر ضمن جزء من مقال ج: 

 لألستاذ حليم فريد تادرس.

 : بم ختم رئيس المجلس الثقافي مقاله؟س

إن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة ألن تصبح لغة عالمية... بكل ختمه بقوله " ج: 

 ما تعنيه الكلمة".

  س: ماذا تعرف عن األستاذ حليم فريد تادرس؟

 هو واحد من الغيورين على اللغة العربية الخالدة.ج: 

 س: ألي مدى يرجع تاريخ اللغة العربية؟

 على وجه األرض. ويدل على ذلك...اللغة العربية هي أقدم اللغات الحية ج: 

أنها أمضت أكثر من ألف وستمائة عام منتشرة في معظم أرجاء الدنيا ويتحدث بها أكثر من 

 مليار إنسان.

 س: كم عدد المتحدثين باللغة العربية؟ ومن هم؟



 

 

اللغة العربية منتشرة انتشارا كبيرا فهناك أكثر من مليار إنسان يتحدثون بها في أرجاء ج: 

 معمورة .ال

والمتحدثون بها ليسوا العرب فقط كما يظن البعض بل يتحدث بها العرب والمسلمين  -

 والمحبين للغة العربية.

 س: كيف جمعت اللغة العربية بين الدين والدنيا؟

 جمعت اللغة العربية بين الدين والدنيا  -

 يصح الصالة إال بها.بأنها أصبحت لغة العبادة والدين فقد نزل القرآن الكريم بها وال  -

 وبأنها أصبحت لغة العلم واألدب والحضارة والسياسة طوال عصور االزدهار اإلسالمي .

 : كيف جمعت اللغة العربية بين حضارات العالم القديم؟ وما الدليل على ذلك؟س

لقد جمعت اللغة العربية بين حضارات العالم القديم من فارسية ويونانية وهندية, فأصبحت ج: 

 غة ممثلة لحضارة واحدة لها رؤية فريدة مختلفة عن الحضارات األخرى وتجميع بينها.ل

 ويدل عل ذلك وجود اآلالف من الكلمات العربية في اللغات الغربية واللغات المختلفة. -

 س: ما الذي أتاحته اللغة العربية لمتعلميها؟

ائل ألمة تربعت على عرش الدنيا أتاحت اللغة العربية لمتعلميها االطالع على كم حضاري هج: 

 قرون عديدة.

 س: دلل على تربع العرب على عرش الدنيا؟



 

 

يدل على ذلك أن العرب أنتجوا تراثا حضاريا في مختلف الفنون والعلوم, وقد أصبح هذا ج: 

 التراث الحضاري أهم مراجع للغرب الذي درس المؤلفات العربية العلمية.

 العربي؟س: ما أهمية اإلرث الحضاري 

ترجع أهميته إلى أنه أصبح أهم مرجع لعلماء الغرب الذين درسوا التراث والمؤلفات العلمية ج: 

 العربية.

 س: لماذا تتزايد الرغبة في تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها ؟

 يم.الرغبة للتواصل مع أهل اللغة العربية,وللتعرف على التراث العربي اإلسالمي العظ تتزايدج: 

 س: ما دليل أهمية اللغة العربية في العصر الحديث؟

يدل على أهمية اللغة العربية في العصر الحديث تزايد اإلقبال على تعلمها من غير الناطقين ج: 

 بها.

 : ما أهمية اللغة العربية؟س

.هي مفتاح الثقافة والحضارة العربية 

تزايد عدد المقبلين على تعلمها 

 حضاريا كبيرا في شتى العلوم والفنون. أنتج العرب إرثا 

  أصبح اإلرث الحضاري العربي في مختلف الفنون والعلوم مرجع هاما من مراجع الغرب

 لفترات طويلة.



 

 

 : ما واجبنا نحو  التراث العربي الحضاري؟س

يجب على كل رعبي أن يحافظ على هذا اإلرث الحضاري, كما يجب الحفاظ على اللغة ج: 

 التي تحميه.العربية 

 س: هل تستطيع المؤسسات الرسمية التعليمية تعليم الراغبين في اللغة العربية؟

المقبلين على تعلمها  وذلك لتزايد عدد ذلك وحدها التعليمية تستطيع المؤسسات الحكومية الج: 

في كل مكان في العالم ولمواجهة ذلك يجب علينا أن نقيم مراكز خاصة تقوم بتعليم هؤالء 

 اس اللغة العربية في بالدهم.الن

 : ما الفرصة المتاحة للغة العربية؟س

 الفرصة المتاحة للغة العربية هي أنها اللغة الوحيدة التي لديها الفرصة لتصبح لغة عالمية.ج: 

 : دلل على انتشار اللغة العربية المستمر منذ القدم حتى اآلن؟ )اللغة العربية لغة عالمية(س

 المعمورة حتى أصبح يتحدث بها أكثر من مليار إنسان.انتشرت في أجراء -

 وجود اآلالف من الكلمات العربية في اللغات األخرى. -

 إقبال غير الناطقين باللغة العربية لتعلمها. -

 : ما األسئلة التي ذكرها المؤلف في نهاية الدرس؟ وكيف أجاب عليها؟س

 حرصا على لغتنا؟ هل يمكن أن نتعلم الدرس؟هل يمكن أن نكون أكثرس: 

   هل يمكن أن نحتفظ للغتنا على خلودها؟س: 



 

 

 وأجاب عل كل تلك األسئلة بأن ذلك يبدأ من اإلنسان العربي نفسه  ج:

بمزيد من الحب للغة العربية ومزيد من الجد في نشرها واالرتقاء بها ومزيدا من البحث عن 

 التراث القديم وحفظه

 

الَّتِى نَْستَْخِدُمَها اْليَْوَم ِهَى ِمْن أَْقَدِم اللُّغَاِت اْلَحيَِّة َعلَى َوْجه اللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ " -س

َماِن َما يَِزيُد َعلَى أَْلٍف َوِست ِمائِة َسنٍَة.. ُمْنتَِشَرةا فِى  األْرِض، فَقَْد أَْمَضْت ِمَن الزَّ

ُرْبُع ِمْليَاٍر ِمَن اْلبََشِر، َولَْيَس سُكَّاُن ُمْعَظِم أَْرَجاِء اْلَمْعُموَرِة، يَتََحدَُّث بَِها ِمْليَاٌر وَ 

 ." َكَما يَْعتَِقُد َكثِيُرونَ  -َوْحَدهُم  -اْلَوَطِن اْلعََربِى ِ 

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:

 العالم( -األرض المسكونة  -)األرض الخصبة  المراد بها: " المعمورة"  -

 يرجع( -يشك  - )يتخيل مضادها: " يعتقد"  -

 راج( -رجاء  -)رجا  مفردها: " أرجاء"  -

 أغلب( -جميع  -)كل  مرادفها: " معظم"  -

 ) ب ( ما الدليل على أن اللغة العربية من أقدم اللغات الحية؟

 ) جـ ( كم يبلغ عدد الناطقين باللغة العربية على وجه األرض؟

 اإلجابة

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 أغلب. -            رجا. -       يشك. -   األرض المسكونة. -)أ( 

سنة.. منتشرة فى معظم  ۱٦۰۰) ب ( ألنها أمضت من الزمان ما يزيد على 

 أرجاء المعمورة.

 ) جـ ( مليار وربع.

ين َوالِعبَاَدِة، أَنََّها َغَدْت لُغَةَ اْلِعْلِم  لَقَدْ " -س َجَمعَِت اللُّغَةُ اْلعََربِيَّةُ إِلَى َكْونَِها لُغَةَ الد ِ

يَاَسِة َواْلَحَضاَرِة، َعلَى اختاِلِف َمالِمِحَها، َسواٌء أََكانَْت فَاِرِسيَّةا أَْم  َواألَدِب َوالس ِ

عَْت بَْينََها فِى تاَلُحٍم َرائعٍ؛ فَأَْصبََحْت لُغَةا ُمَمث ِلَةا ِلَحَضاَرٍة أَْم ِهْنِديَّةا، َوَجمَ  يُونَانِيَّةا 

بَِدليِل ُوُجوِد آالٍف ِمَن اْلَكِلَماِت اْلعََربِيَِّة فِى اللُّغَاِت  َواِحَدٍة، لَها ُرْؤيَة إْنَسانِيَّة فَِريَدة 

  "  الغَْربِيَّةِ 

 ." مالمح –فريدة  -تالحم "  )أ(

 .ف األولى، ومضاد الثانية، ومفرد األخيرةهات: مراد

  ؟ ما رأيك فيمن يقولون إن العربية لغة لألدب فقط)ب( 

 اإلجابة

 ملمح. -شائعة  -( تماسك وانسجام  أ   ) 

 دين وعبادة وعلم وفن وأدب.) ب ( هذا قول مغلوط، فاللغة العربية لغة 
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ْغبَِة اْلُمتََزايَِدِة اليَْوَم فِى تَعَلُِّمَها ِمْن َغْيِر " -س َولَْيَس هُنَاَك أََدلُّ َعلَى ذَِلَك ِمْن تِْلَك الرَّ

 النَّاِطِقيَن بَِها، فِى ُمْختَلِف أَْرَجاِء اْلعَالَِم، للتََّواُصِل َمَع أَْهِل اللُّغَِة ِمْن َجانٍِب، أَو

التَُّراِث اْلعََربِى ِ َواإلْساَلِمى ِ ِمْن ِجَهٍة أْخَرى.. ذَِلَك اإلْقبَاُل الَِّذى ال تْستَِطيُع 

 ." اْلُمَؤسََّساُت الرْسِميَّةُ أَِو اْلَهْيئَاُت التَّْعِليِميَّةُ اْلِقيَاَم بِِه َوْحَدَها

 )أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :

 المتوهجة( -المتنامية  -)المتسارعة  مرادفها: ....... " المتزايدة"  - 

 آخرات( -أخريات  -)أواخر  ........جمعها: .... " أخرى"   -

 ) ب ( بم تفسر؟ : تزايد عدد من يريدون تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها.

 اإلجابة

 أخريات. -                   المتنامية. -)أ( 

) ب ( جمال اللغة العربية وارتباطها بالدين وما أنتجته على مر العصور من تراث 

 ثقافى.

أَْكثَُر اللُّغَاِت اْلَحيَِّة فُْرَصةا ألْن تَُكوَن لُغَةا َعالَِميَّةا.. بُِكل ِ َما )إِنَّ اللُّغَةَ اْلعََربِيَّةَ ِهَى س: 

ائِعَِة.. اختَتََم َرئِيُس اْلَمْجِلِس الثَّقَافِى  اْلبِِريَطانِى ِ فِى  تَْعنِيِه اْلَكِلَمةُ(. بَِهِذِه اْلَكِلَماِت الرَّ

ُجْزٍء ِمْن َمقَاٍل ِلألْستَاِذ َحِليم فَِريد تَاْدُرس  ، َوهَُو  لَْنَدن َمقَالَهُ َهذَا، الَّذى نُِشَر ِضْمنَ 

 ." ِمَن اْلغَيُوِريَن َعلَى َهِذِه اللُّغَِة اْلَخاِلَدِة اْلُمبَاَرَكةِ 

 ." الغيورين –المباركة  -تعنيه " (  أ  ) 
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 هات : معنى األولى، ومضاد الثانية، ومفرد األخيرة.

 دافعوا عن اللغة العربية ضد التغريب.) ب ( اذكر أسماء بعض من 

 اإلجابة

 الغيور. -الملعونة  -( تقصده  أ  ) 

 طه حسين، وغيرهم. -العقاد  -ب ( المازنى  ) 
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 س: بم عرف الكاتب الخلق ؟ 

 عرفه بأنه شعور المرء بأنه مسئول أمام ضميره عما يجب أن يفعل . ج:

 س: ما الميزان الدقيق الذى وضعه الكاتب لألخالق الكريمة ؟ 

 الميزان الدقيق لألخالق الكريمة هو الضمير . ج: 

 س: ما مظاهر األخالق الكريمة فى الناس ؟ 

التى تتحرك فى عين الرحيم عندما تقع على صورة من صور الشقاء  الدمعةج: 

 . 

 الذى يسيل من وجه اإلنسان خجال عندما ال يستطيع المساعدة .  العرف -

 التى يطلقها الشجاع فى وجه من يجترئ على إهانة وطنه .  الصرخة -

 س: من الكريم والرحيم والعادل والصادق فى نظر الكاتب ؟ 

 هو من يستوي عنده صدقة السر والعالنية .  :  الكريمج: 



 

 

 هو الذى يتألم ويبكى قلبه قبل عينيه حين يرى منظر البؤس .  الرحيم : -

 هو الذى يحكم على نفسه كما يقضى على الناس .  العادل : -

 هو الذى يتساوى عنده صدق القول وصدق الفعل .  الصادق : -

 س: متى يتصف اإلنسان بالخلق الطيب ؟ 

 عندما يكونون أصحاب ضمائر حيه ويحبون الفضيلة وينفرون من الرذيلة . ج: 

 س: ما الذى يفيد اإلنسان ليكون ذا خلق حسن ؟ 

أن يكون ضميره قائده الذى يهتدي به ومنارة الذى يستنير بنوره فى طريق ج:

 حياته . 

 

ا يَِجُب أن يَْفعََل؛ ِلذَِلَك ال  " اْلُخلُُق هَُو ُشعوُر اْلَمْرِء بِأَنَّهُ َمْسئُوٌل أََماَم َضِميِرِه َعمَّ

ِحيَم  ا َحتَّى تَْستَِوَى ِعْنَدهُ َصَدقَةُ السر   َوَصَدقَةُ اْلعاََلنِيِة، َوال الرَّ ى اْلَكِريَم َكِريما أَُسم ِ

ا َحتَّى يَْبِكَى قَْلبُهُ قَْبَل أن تَْبِكَى َعْينَاه، َوال اْلعَاِدَل َعاِدالا َحتَّى يَْقِضَى َعلى نَْفِسِه  َرِحيما

اِدَق صاِدقاا َحتَّى يْصُدَق فِى أَْفعَاِلِه ِصْدقَهُ فِى أَْقواِلهِ  "  قََضاَءهُ َعلَى َغْيِرِه، وال الصَّ

 أ: تخير اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:



 

 

( الهمس -الصراخ  -الجهر )  مرادفها: ...... " العالنية  "  -  

( الحقير -البخيل  -)اللئيم  .....مضادها: ... " الكريم  " -  

( المخالق -األخالق  -)الخالئق .. ....جمعها: .... " الخلق  " - 

ما تعريف الخلق من وجهة نظر الكاتب؟ب: ب  

؟" تستوى عنده صدقة السر وصدقة العالنية" ما الجمال فى قوله: ج:   

 اإلجابة

 األخالق. -                                البخيل. -                     الجهر. -أ: 

 شعور اإلنسان بأنه مسئول أمام ضميره عما يجب أن يفعل. ب:

 بين السر والعالنية تضاد يوضح المعنى ويؤكده ويقويه. ج:

ا يَِجُب أن يَْفعََل؛ ِلذَِلَك ال "  اْلُخلُُق هَُو ُشعوُر اْلَمْرِء بِأَنَّهُ َمْسئُوٌل أََماَم َضِميِرِه َعمَّ

ى اْلَكِريَم َكِريًما َحتَّى تَْستَِوَى ِعْنَدهُ َصَدقَةُ السّر َوَصَدقَةُ اْلعاََلنِي ِحيَم أَُسّمِ ِة، َوال الرَّ

َرِحيًما َحتَّى يَْبِكَى قَْلبُهُ قَْبَل أن تَْبِكَى َعْينَاه، َوال اْلعَاِدَل َعاِداًل َحتَّى يَْقِضَى َعلى نَْفِسِه 

اِدَق صاِدقًا َحتَّى يْصُدَق فِى أَْفعَاِلِه ِصْدقَهُ فِى أَْقواِلهِ   ." قََضاَءهُ َعلَى َغْيِرِه، وال الصَّ

 ." الكريم –يصدق  -ضمير "  أ:
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 هات معنى األولى، ومضاد الثانية، وجمع الثالثة. -

 اذكر مظهرين من مظاهر األخالق الفاضلة عند الناس. ب:

 ؟" يقضى على نفسه قضاءه على غيره" ما الجمال فى قوله:  ج:

 ةاإلجاب

 كرماء وكرام. -يكذب  -استعداد النفس لمعرفة الخير من الشر  أ:

 مساعدة الضعيف. -الكرم  ب:

 تعبير يدل على قيمة العدل والمساواة. ج:

ال يَْنفَُع اْلَمْرَء أن يَُكوَن َزاِجَره َعن الشَّّرِ َخْوفُهُ ِمْن َعذَاِب النَّاِر، أو َخْوفُهُ ِمن " 

يَْنفَعُهُ أن يَُكوَن َضِميُرهُ قَائَِدهُ الَِّذى يَْهتَِدى بِِه، َوَمنَاَرهُ الَِّذى يَْستَنِيُر اْلقَانُوِن، َوإنََّما 

 ." بِنُوِرِه فِى َطِريِق َحيَاتِهِ 

 أ: أكمل.

 ................المقصود به ........... ويقال لألنثى ...." المرء"  -

 مضادها ....... " بهيهتدى "  .......مرادفها ........."  زاجره"   -
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 .........................................قائل النص األديب المصرى ..... -

رجل يمتنع عن الشرور "   - " رجل يمتنع عن الشرور خوفًا من العقاب"  ب:

 أى الرجلين أفضل؟ ولماذا؟ ." خوفًا من محاسبة الضمير

 ؟" الذى يهتدى بهيكون ضميره قائده "  ما الجمال فى قوله: ج:

 اإلجابة

 مصطفى لطفى المنفلوطى. -       مانعه.. يضل. -         الرجل.. امرأة. -أ: 

الثانى أفضل.. ألن عقاب الضمير أقسى من عقاب القانون؛ فالقانون قد يفلت  ب:

 منه الجانى.

 تعبير جميل يصور الضمير بالقائد الذى ينهى عن الشر ويأمر بالخير. ج:

ِحيِم ُكلَّما َوقَعَْت َعْينُهُ َعلَى "  َمْنَظٍر ِمْن اْلُخلُُق هَُو الدَّْمعَةُ الَّتِى تَتََرْقَرُق فِى ُعيُوِن الرَّ

ْرَخةُ الَّتِى يَْصرُخَها الشَُّجاُع فِى َوْجِه َمْن يَْجتَِرئُ   َمنَاِظِر اْلبُْؤِس. اْلُخلُُق .. هَُو الصَّ

 ." َعلَى إَهانَِة َوَطنِِه، أو اْلعَبِث بَِكَراَمِة قَْوِمهِ 
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هات مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع  ."منظر –تترقرق  -يجترئ  " أ:

 األخيرة.

 ؟" العبث بكرامة قومه"  ما الجمال فى قوله: ب:

 بم يتميز أسلوب الكاتب؟ ج:

 اإلجابة

 مناظر. -تتجمد  -يجرؤ  أ:

 تعبير جميل يصور الكرامة بشىء مادى يجب أال نترك أحًدا يعبث به. ب:

    سمو المعنى. -                     سهولة اللفظ. -ج:

 جمال التصوير. -                       وضوح الفكرة. -

ا يَتََرتَُّب َعلَْيِه َوُجْملَةُ اْلقَْوِل: فإنَّ اْلُخلُق هَُو أَداُء اْلَواِجِب ِلذاتِِه، بِقَْطعِ "  النََّظِر َعمَّ

 ِمَن النَّتَائِجِ، فََمْن أَراَد أن يُعَلَِّم النَّاَس َمَكاِرَم األْخاَلِق فَْليُْحِى َضَمائَِرهم، َوْليُثَبِّتْ 

ِذيلَةِ  ْغبَِة فِى اْلفَضيلَِة والنُّفُوِر ِمن الرَّ  ." فِى نُفُوِسِهم الشُّعُوَر بِالرَّ

 الصحيحة مما بين األقواس :أ: تخير اإلجابة 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lblA','')


 

 

 أساسه( -نهايته  -)خالصته  تعنى: ...... " جملة القول"  -

 مكرمة( -كريمة  -)كريم  .....مفردها: ..... " مكارم"  -

 فضائل( -أفاضل  -)أفضال  .......جمعها: .. " الفضيلة"  -

 وما غرضه؟ ؟" فَْليُْحى َضَمائَِرهم" :ما نوع األسلوب فى قوله:  ب:

 اإلجابة

 فضائل. -مكرمة  -خالصته  أ:

 أمر غرضه النصح واإلرشاد. ب:

ا يَتََرتَُّب "  َعلَْيِه َوُجْملَةُ اْلقَْوِل: فإنَّ اْلُخلُق هَُو أَداُء اْلَواِجِب ِلذاتِِه، بِقَْطعِ النََّظِر َعمَّ

ِمَن النَّتَائِجِ، فََمْن أَراَد أن يُعَل َِم النَّاَس َمَكاِرَم األْخاَلِق فَْليُْحِى َضَمائَِرهم، َوْليُثَب ِْت فِى 

ِذيلَةِ  ْغبَِة فِى اْلفَضيلَِة والنُّفُوِر ِمن الرَّ  ." نُفُوِسِهم الشُّعُوَر بِالرَّ

 ." ذات –الرذيلة  -النفور "  أ:

 األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.هات معنى  -

 من قائل النص؟ وما أهم مؤلفاته؟ ب:
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 إالم يدعو الكاتب فى هذه الفقرة؟ ج: 

 فى الفقرة تضاد وتصوير. اذكر موضع كل منهما وهدفه. د:

 اإلجابة

 ذوات. -الفضيلة  -انقباض وكراهية  أ:

 الفضيلة. -ماجدولين  -المنفلوطى، النظرات والعبرات  ب:

 إلى الفضيلة ومكارم األخالق. ج:

حيث صور  " النفور من الرذيلة" ، التصوير: " الرذيلة –الفضيلة " التضاد:  د:

 الرذيلة شيئاا ماديًّا ينفر منه اإلنسان.
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 الذى يمثله الفالح؟س : ما النُموذج 

 يمثل الفالح نُُموذجا مثاليا من الناس فهو أكثر الناس إحساسا بقيمة الِجد ِ واالجتهاِد. ج:

 س : ما معنى أن الفالح يرد تراب مصر تبرا؟



 

 

معناه :أنه يُدرَك أن تراب بالده ونيلها مصدرا الخير فهو بالزراعة يكتشف كنوز  ج:

 هذه األرض الطيبة.

 لة العطاء للفالح.س : اذكر أمث

 يزرع النخيل والعنب والقصب والقطن وينتج ما نحتاج إليه من ملبس ومأكل. ج:

 س :عالم يصر الفالح فى األبيات؟

ِر نفَسهُ بتكوين ج:  يصر على إحداث نهضة فى مصر مستخدما اآلالت الحديثة وأن يَُطو 

راث أجدادِه ليَُسل ِم الوطن يُصر على أن يُحافظ على أرضِه التى هى مي,  نقابات للفالحين

 ألوالده حرا عزيزا.

 

ح فِى ِمْصَرا   أَُردُّ تُــرابَهـا تِــْبـــــــَرا       أنَا الفاَلَّ

 بِواِديهـا، َوال فَـــــْقــَرا       فال تُْبقى يَدى قَفــــَْرا 

ا  أ  )  ا( هات مرادف األولى وجمع الثانية. -( )تبرا  قفرا

 الفالح؟ وعالَم يقسم؟ كما تفهم من البيتين. ) ب ( بَم يفخر



 

 

ا" ) جـ ( ما الجمال فى قوله:   ؟"  أرد ترابها تبرا

 اإلجابة

 قفار. -(  ذهب  أ  ) 

يقضى على يقسم بتحويل الصحراء إلى جنة خضراء وأن  -) ب ( بأنه مصرى 

 الفقر.

ا.  ) جـ ( تعبير يدل على كثرة الخير، وبين تراب وتبر تجانس لفظى يعطى نغما

ح فِى ِمْصــَرا   أَُردُّ تُــرابَهـا تِــْبــَرا     أنَا الفاَلَّ

 بِواِديهـا، َوال فَــْقـَرا     فال تُْبقى يَدى قَْفـــــَرا 

ا  أ  )   األولى، وجمع الثانية.هات : مضاد   واديها(. -( )قفرا

 ؟«ترابها وواديها») ب ( عالَم يعود الضمير فى قوله: 

حه.  ) جـ ( فى األبيات مصدر للموسيقى وض ِ

 اإلجابة

ا ومسكوناا  أ   )   وديان وأودية. -( معمورا
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 الضمير إلى مصر.) ب ( يعود 

 ) جـ ( تناغم موسيقى بين شطرى البيت؛ ألنهما اتفقا فى الحرف األخير.

 َوِمْن كـَْرِمى لَُكـــــــْم ِعنــَبُ      فَِمْن نَْخِلى لَُكم ُرَطب 

 َوقُطنِــى يَْجلُب اليُْســــــــرا     َوِمْن َحْقِلى لَكُْم قََصُب 

 َوِمْن بَقرى لَُكـــــم َسمـــــــْنُ      َوِمْن َغنَمى لَُكم ِعْهُن 

ةٌ أخــــــــــَْرى     وفى َطيــــــْرى، َوال   َمنُّ َمنافُِع َجم 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : (أ  )

 عهينة( -عهنة  -القطعة منه: ..... )عاهنة  " ِعهن"  -

ة"  -  بطيئة( -قليلة  -مضادها: ..... )ضعيفة  " جمَّ

 أخريات( -أِخرات  -جمعها السالم: ..... )آخرات  " أخرى " -

 فمن نخلى لكم رطب(؟ -( أيُّهما أجمل ولماذا )فمن نخلى لكم بلح   ب ) 

 جـ ( لماذا جاءت كلمة )منافع( نكرة وجمعاا؟ )

ح جمال التعبير فى البيت األول.د  )   ( وض ِ



 

 

 اإلجابة

 .أخريات                       - قليلة              - عهنة -)أ(

 

 )فمن نخلى لكم رطب(؛ ألنه يدل على الجودة وحالوة المذاق. )ب(

 ( نكرة للتعظيم، وجمعاا للتنوع والكثرة.جـ)

ا موسيقيًّا )د(  .بين الشطرين تجانس لفظى يعطى نغما

 بـمـــاشيـــــــــة وآالتِ      َسأُْنِميهــا زراعــــات 

 َوأَْنَهُض نَْهضـةا ُكـْبَرى     َوأُكثُر ِمــْن نقابــــات 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : ( أ  ) 

 سأقدمها( -سأوفرها  -)سأزيدها  مرادفها: ..... " سأنميها"  -

 مشايا( -ماشيات  -)مواٍش  ....جمعها: .... " ماشية"  -

 نقبة( -نقيبة  -)نقابة  ....مفردها: ... " نقابات"   -

 ؟" أكثر" و  " سأنميها" ) ب ( ماذا أفاد استخدام الشاعر للمضارع 
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حه وبي ِن أثره.  ) جـ ( فى البيتين مصدر للموسيقى، وض ِ

 ، وبي ِن قيمتها البالغية فى موضعها." نهضة" د ( أعرب كلمة  ) 

 اإلجابة

 نقابة. -       مواٍش. -      سأزيدها. - ( أ   ) 

 ) ب ( التجدد واالستمرار واستحضار الصورة.

 وآالت اتفاق فى الحرف األخير.) جـ ( بين زراعات 

ا. )   د ( مفعول مطلق منصوب، يزيد المعنى قوة وتأكيدا

 تُراَث أَبى، وأَْجدادى     َوأَحفَظُ ذَِلَك الوادى 

ا     وأُْسِلُمــــه ألوالِدى  ا، ُحـرَّ ا، سائـدا  َعزيزا

ا(. -سائداا  -( )أسلمه  أ  )  وجمع هات: مرادف األولى، ومضاد الثانية،  حرًّ

 األخيرة.

 ؟"  أحفظ ذلك الوادى" ) ب ( ما الجمال فى قوله: 

 ) جـ ( هات من البيتين طباقاا، وبي ِن أثره.
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 اإلجابة

ا. -عبداا  -( أقدمه وأصونه  أ  )   أحرارا

ضرورة حماية الوطن بكل ما نملك، واسم اإلشارة ) ب ( تعبير جميل يدل على 

  )ذلك( للتعظيم والتخصيص.

 أوالدى.. يوضح المعنى ويؤكده. -جـ ( أجدادى  ) 

 

 

 

 ما دالئل قدرة هللا في اآلية السابقة ؟: س
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ج : يشق الحب ، فيخرج من الزرع ، ويشق النوى فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت 

من الحب الجاف الميت ، ويخرج الميت من الحي ؛ كالحب والثمر من الزرع : كالزرع الحي 

 الحي .

 تبدأ اآليات بالتأكيد ، فماذا تؤكد  ؟ س:

 تؤكد قدرة هللا الذي يشق الحبة والنواة ليخرج منها الحياة. ج :

 من الذي فلق الحب والنوى؟ وماذا أخرج منهما ؟: س

 فيخرج منه الزرع ، ويشق النوى فيخرج منه الشجر.هللا سبحانه وتعالى  يشق الحب ،  ج :

 توضيح وبيان. ج : ما عالقة " يخرج الحي من الميت " بما قبلها ؟ س:

 ج: هي عبادة هللا وحده .  ما الحكمة من الخلق ؟ :س

 ج: يستعد بالتقوى والعمل الصالح . كيف يستعد اإلنسان ليوم البعث؟ :س

 ما الفرق بين الحب والنوى ؟ :س

 تزرع و تؤكل مثل القمح و الشعير و األرز  الحبوب : -

 يخرج عنها شجرة أو نخلة نأكل ثمارها وال تؤكل النواة أما النواة : -



 

 

   من الذي فلق اإلصباح؟ومم فلقه ؟ :س

 فالق اإلصباح هو هللا عز وجل ، وفلقه من ظلمة الليل . ج :

 الحكمة : حساب األوقات . ج: لخلق الشمس والقمر حكمة إلهية كبرى .وضحها؟: س

 ما دالئل قدرة هللا في اآليات ؟ :س

وجعل الليل للسكون والراحة ، جعل الشمس والقمر , ج: شق ضياء الصباح من ظالم الليل

 يجريان في فلكيهما بحساب متقن مقدر، ال يتغير وال يضطرب ، لتعرفوا عدد السنين والحساب.

 ذا خلق هللا النجوم؟أو لما ما الحكمة من خلق النجوم ؟ :س

 ج: الحكمة : االهتداء بها في ظلمات البر والبحر.

 لمن فصل هللا اآليات ؟ ولماذا كان تفصيل اآليات لقوم يعلمون ؟ :س

ج: أولو العلم باهلل منكم، ويفهمها أولو الحجا منكم، فينيبوا من جهلهم الذي هم مقيمون عليه، 

بتون،واليتمادوا عناداا هلل مع علمهم بأن ما هم عليه وينزجروا عن خطأ فعلهم الذي هم عليه ثا

 مقيمون خطأ في َغي ِهم

 من الذي يهتدي بالنجوم ؟ :س



 

 

 ج: سالكي القفار)الصحراء( وراكبي البحار ، إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بها .

 تشير اآلية إلى آية كونية والحكمة من خلقها . وضح ذلك . :س

 خلق النجوم والحكمة هي االهتداء بها في ظلمات البر والبحر.ج: اآلية الكونية هي 

 ما النفس الواحدة التي أنشأنا هللا منها ؟ :س

 ج: النفس الواحدة ، هي آدم 

  أين المستقر ؟ وأين المستودع ؟ :س

 ج: المستقر )القبر( والمستودع ) الدنيا(.

  آية النجوم ختمت ب" لقوم يعلمون" بينما هذه اآلية ختمت ب" لقوم يفقهون".علل. :س

ج: لقوم يعلمون ألن أمرها ظاهر أما هذه اآلية "لقوم يفقهون" ؛ ألن خلق الناس من نفس 

 واحدة واستقرارهم واستيداعهم أمر دقيق غامض يحتاج إلى فقه وتأمل وتدقيق نظر.   

  عديدة اذكر ثالثاَ منها ؟لنزول المطر فوائد : س

توليد الكهرباء من المساقط  ,تكوين الوديان واألنهار ,سقي الكائنات الحية ,ج: إنبات الزرع

 الكهربائية . 



 

 

ا على إيمان. :س  ما الحكمة من التأمل في بديع صنع هللا ؟ ج:لنزداد إيمانا

  ج: عناقيد طيبة قريبة التناول .ماذا يخرج من طلع النخيل ؟ :س

ا َوَغْيَر ُمتََشابٍِه( . وضح المقصود من ذلك التعبير . :س     قال تعالى :) ُمْشتَبِها

ا في المنظر وغير متشابه في  ج:إن هللا سبحانه أخرج شجر الزيتون وشجر الرمان متشابها

 الطعم.

   اذكر مثال لنبات حبه متراكب: س

 ك الرمان والعنب ينمو في عناقيد .ج: مثل ما ينمو في سنابل كالقمح و الشعير و األرز و كذل

 ما الجمال في قوله تعالى )انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ( ؟ :س

ا بأن يتأملوا في أحوال الثمر وألوانه وأشكاله منذ التكون  -تعالى  -ج: أمر من هللا  للبشر جميعا

 حتى النضج .

 

  ِ َ فَاِلُق اْلَحب  َوالنََّوى يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َوُمْخِرُج اْلَمي ِِت ِمَن قال تعالى: "إِنَّ َّللاَّ

ُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن ) ِ ذَِلُكُم َّللاَّ  (".۹٥اْلَحي 



 

 

 ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين فيما يلى:  أ  )

 خالق( -قاطع  -)صانع ........... :" فالق" المراد بقوله  -

 ناوية( -نواة  -)نوية ...........مفردها: .... " النوى"  -

 األحياء( -الحيايات  -)الحياوات ...........جمعها: ...... " الحى"  -

 ."إن هللا فالق الحب والنوى..." ) ب ( وضح الجمال فى قوله تعالى: 

 ) جـ ( بم يتميز األسلوب القرآنى؟

 اإلجابة

 األحياء. -              نواة –             خالق. -(   أ  )

 يدل على عظمة هللا وقدرته. " إن" ) ب ( تعبير مؤكد بـ 

  ) جـ ( بالدقة والروعة والجمال وسمو المعنى.

  :َوالنََّوى يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َوُمْخِرُج اْلَمي ِِت ِمَن قال تعالى ِ َ فَاِلُق اْلَحب  "إِنَّ َّللاَّ

ُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن ) ِ ذَِلُكُم َّللاَّ  (".۹٥اْلَحي 
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هات: مفرد األولى، وجمع الثانية،  ." أنى تؤفكون -الميت  -الحب " (   أ  )

 ومعنى األخيرة.

 يفية إخراج الحى من الميت من خالل مشاهداتك اليومية.) ب ( مثل لك

  ؟" يخرج الحى من الميت" ) جـ ( ما الجمال فى قوله: 

 ) د ( فى اآلية استفهام حدد موضعه، ثم بين الهدف منه.

 اإلجابة

 إلى أين تصرفون عن اإليمان؟ -   الموتى واألموات. - ( الحبة   أ  )

  ) ب ( النبات من الحب، والكتكوت من البيضة.

 ) جـ ( بين الحى والميت تضاد يبرز المعنى ويؤكده.

  وفيه التعجب من شأن البشر. " فأنى تؤفكون"   ) د (

 " :ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكناا  قال تعالى َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَاناا ذَِلَك تَْقِديُر فَاِلُق اإْلِ

 (".۹٦اْلعَِزيِز اْلعَِليِم )

 ( أكمل الفراغات باإلجابة المناسبة:  أ  )
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 مضادها: ........... " اإلصباح"  -

 .......المراد بها: ...... " سكناا"   -

 ...........جمعها: ..... " القمر"   -

  تعالى:) ب ( ما الجمال فى قوله 

 ؟" جعل الليل سكناا"  ", فالق اإلصباح"  -

 ) جـ ( فى اآلية تضاد اذكره، وبي ِن أثره.

 اإلجابة

ا وراحة. -     اإلمساء. -  (   أ  )  األقمار. -     هدوءا

على قدرة هللا على شق الليل المظلم وإخراج اإلصباح تعبير جميل يدل  -) ب ( 

  المنير منه.

  تعبير جميل يدل على تخصيص وقت الليل للراحة بعد التعب والمشقة. -       

 يبرز المعنى ويؤكده. " الشمس والقمر -اإلصباح والليل " ) جـ ( 
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  ِلتَْهتَُدوا بَِها فِي ُظلَُماِت اْلبَر ِ َواْلبَْحِر قَْد قال تعالى: "َوهَُو الَِّذي َجعََل لَكُُم النُُّجوَم

ْلنَا اآْلَيَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن )  (".۹٧فَصَّ

 ( تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين :  أ  )

 جزأنا وقطعنا( -أبعدنا وأزلنا  -)ميزنا وبي نا مرادفها: ........... " فصلنا"  -  

 مظلمة( -ظلمة  -)ظالم ..مفردها: ........... " ظلمات"  -

 تضيعوا( -تضلوا  -)تكفروا .مضادها: ........... " تهتدوا"   -

 ) ب ( كيف يكون االهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر؟

 ) جـ ( فى اآلية تضاد، حدد موضعه وبي ِن أثره.

 اإلجابة

 تضلوا. -        ظلمة -        ميزنا وبيَّنا -  (   أ  )

) ب ( يعرف من خاللها الجهات األربع فيهتدى بها من يمشون فى الصحراء لبالد 

 أو يمرون بالسفن.

 يوضح المعنى ويؤكده. " البر والبحر" ) جـ ( 
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  ْلنَا قال تعالى: "َوهَُو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ

 (".۹۸اآْلَيَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن )

 ( أكمل الفراغات باإلجابة المناسبة:  أ  )

 .........يعنى: ..... " أنشأكم"  -  

 مرادفها: ........... " مستقر"  -  

 ............جمعها: .... " قوم"  -  

 ........مضادها: .... " فصلنا"  -  

 ." قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون" ) ب ( وضح الجمال فى قوله تعالى: 

 ) جـ ( فى اآلية تضاد، حدد موضعه وبي ِن أثره.

 

 أبهمنا. -     أقوام. -      إقامة. -    خلقكم. -  (   أ  )

 ، وفيه تعليل لما قبله." قد" ) ب ( تعبير مؤكد بـ 



 

 

بين اللفظين تضاد يوضح المعنى  " فمستقر ومستودع" فى قوله تعالى:  -) جـ ( 

 ويؤكده.

 فالمستقر، ما استقر فى األرحام أو فى ظهور اآلباء أو فوق األرض. -         

مستودع للناس بعد موتهم وتغييبهم والمستودع، حين يموت فاألرض  -         

 فى بطنها.

  قال تعالى: "َوهَُو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكل ِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا

ا نُْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا ُمتََراِكباا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِيَ  ةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن ِمْنهُ َخِضرا

اَن ُمْشتَبِهاا َوَغْيَر ُمتََشابٍِه اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعِه  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ أَْعنَاٍب َوالزَّ

 "إِنَّ فِي ذَِلكُْم آَلَيَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن 

 ( تخير اإلجابة الصواب مما بين القوسين فيما يلى:  أ  )

 قريبة( -قاصية  -)نائية ..........مرادفها: ..... " دانية"  -

 يكفرون( -يكذبون  -)ينافقون مضادها: ........... " يؤمنون"  -

 قنو( -قنية  -)قنوة ...........مفردها: ... " قنوان"  -

 ؟ وما غرضه؟"انظروا إلى ثمره..." ) ب ( ما نوع األسلوب فى قوله: 



 

 

 ما عالقة ذلك القول الكريم بما قبله؟ " آليات لقوم يؤمنونإن فى ذلكم " ) جـ ( 

 اإلجابة

 قنو. -     يكفرون. -       قريبة. -(   أ  )

 ) ب ( أمر غرضه اإللزام والوجوب.

من بيان لقدرة هللا عز وجل التى ال مثيل ) جـ ( هذا القول الكريم تأكيد لما سبق 

 لها.

  قال تعالى: "َوهَُو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكل ِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا

ا نُْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا ُمتََراِكباا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِ  يَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن ِمْنهُ َخِضرا

اَن ُمْشتَبِهاا َوَغْيَر ُمتََشابٍِه اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعِه  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ أَْعنَاٍب َوالزَّ

  إِنَّ فِي ذَِلكُْم آَلَيَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن 

ا  -ينعه " (   أ  ) الثانية، ومفرد هات: مرادف األولى، ومضاد  " ثمره –خضرا

 األخيرة.

 .وضح المراد بذلك من خالل تلك اآلية." وجعلنا من الماء كل شىء حى"   ) ب (

  ) جـ ( فى اآلية تضاد بين لفظين، اذكرهما، ثم بي ِن الهدف من ذلك.
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 نكرة وجمعاا؟ " جنات" ) د ( لماذا جاءت كلمة 

 اإلجابة

 ثمرته. -يابساا  -( نضجه   أ  )

   أن الماء سر الحياة.  ) ب (

ا وغير متشابه" ) جـ (   يبرز المعنى ويؤكده. " مشتبها

  ) د ( نكرة للتعظيم، وجمعاا للتنوع والكثرة.

 

 

 يأتى:أكمل ما  -س

 كاتب النص الشاعر ........... وهو من بالد ........... وكان أبوه ........... -

 مفتياا شرعيًّا. -العراق  -جميل صدقى الزهاوى  -ج
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 ـِدى الَمْرِء فى ُكل ِ الَمطاِلبْ            الِعْلُم نُوٌر بيَن أَْيــ         

 يَُحفُّهُ من كُل ِ َجانِبْ ِم           َوالَجهُل أْشبهُ بالظَّـال   

 ( تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين:  أ  )

 يشمله( -يضمه  -)يحوطه مرادفها: ........... " يحفه"  -  

 طالب( -طلب  -)مطلب مفردها: ........... " المطالب"  -

 ؟" العلم نور" ) ب ( ما الجمال فى قوله: 

 التوكيد.) جـ ( هات من البيتين ما يدل على 

 اإلجابة

    مطلب. -     يحوطه. -  (   أ  )

 ) ب ( تشبيه للعلم بالنور.

 ) جـ ( كلمة )كل( وتكرارها.

 الَمطاِلبْ ـِدى الَمْرِء فى ُكل ِ            الِعْلُم نُوٌر بيَن أَْيــ        

 ِم يَُحفُّهُ من ُكل ِ َجانِبْ       َوالَجهُل أْشبهُ بالظَّـال
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 هات: مرادف األولى، وجمع الثانية. ." جانب –أشبه " (   أ  )

 ؟" يحفه من كل جانب" ) ب ( ماذا أفاد التعبير بقوله: 

ا رأيك. ا للقصيدة، اذكرها موضحا  ) جـ ( فى البيت األول عبارة تعد مفتاحا

 ، وبي ِن أثرها فى أداء المعنى." مقابلة" ) د ( هات من البيتين 

 اإلجابة

 جوانب. -( مثل   أ  )

 ) ب ( اإلحاطة والشمول والعموم.

هذه الجملة لخص بها  " العلم نور بين أيدى المرء فى كل المطالب" ) جـ ( 

الشاعر قضية العلم والتعلم وجعلها مفتاح القصيدة فمن أراد النجاح والتقدم فى أى 

 مجال من مجاالت الحياة فعليه أن يتسلح بسالح العلم.

) د ( العلم نور والجهل أشبه بالظالم، بين العبارتين مقابلة توضح المعنى وتؤكده 

 وتبرز أهمية العلم فى الحياة.

 لم يعفي المـــــــرء فـــي              األعمال من ثقل المتاعـــبالع
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 في العلم تخفيف لمــــــــــــا              يعرو الحياة من النـــوائـب

 فــــي العلــم تـوسيـــــــــــع              ألبواب التجارة والمكاسب

 ئــــــد والـمـــــذاهــبفي العلم إصالح المفـــــاسد              والعقــا

 ( أكمل الفراغ فيما يلى باإلجابة الصواب:  أ  )

مرادفها:  " يعفى"  -  

............................................................................. 

مفردها: « المتاعب»معناها: ...........، وجمعها: ........... و  " ثقل"  -  

................. 

 ...........مفردها: ....« النوائب»....، ................مرادفها: .... " يعرو"  -  

 ...................................................مضادها: .... " المكاسب"  -  

 ............................................................مفردها: " العقائد"  -  

 ؟«يعرو الحياة من النوائب»( ما الجمال فى قوله:  ) ب

يعرو الحياة من  -يعرو الحياة من المتاعب " ) جـ ( أيهما أجمل؟ ولماذا؟: 

 ." النوائب



 

 

 اإلجابة

 -   الخسائر. -  نائبة. - يصيب  - تعب. -أثقال -أعباء  -  يجنب ويريح - (  أ  )

 العقيدة.

) ب ( تعبير جميل يصور الحياة بإنسان معرض لإلصابة بالنوائب واألمراض 

 والعلم بالدواء الذى يخفف من آالمها.

 ) جـ ( يعرو الحياة من النوائب؛ ألن النوائب هى المصائب الشديدة.

 مـــا للعـلم من غــرر المناقبأنــــا ال أوفـــي ذكـــــــــر            

 يـــا قــــــوم إن العــلـــــــم              بـاإلجمــاع محمـود العواقب     

 يــا قـــــــوم إن العـلــــــــم          ثـم  العلــم ثـم العلـم واجب

 ( تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين :  أ  ) 

 أنقص( -أعطى  -)أزيد ........مرادفها: ...... "  أوفى"  -

 غرة( -غراء  -)أغر ..........مفردها: ..... " غرر"  -

 محدود( -مذموم  -)مرفوض مضادها: ........... " محمود"  -
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 ؟" باإلجماع" ) ب ( ماذا أفاد قول الشاعر: 

 ) جـ ( ماذا أفاد تكرار العطف فى البيت األخير؟

 اإلجابة

 مذموم. -     ُغرة. -     أعطى. -  (   أ  )

 ) ب ( الشمول والعموم واالتفاق المطلق من الجميع.

 ) جـ ( التأكيد على أهمية العلم.

 للعـلم من غــرر المناقبأنــــا ال أوفـــي ذكـــــــــر            مـــا 

 يـــا قــــــوم إن العــلـــــــم              بـاإلجمــاع محمـود العواقب     

 يــا قـــــــوم إن العـلــــــــم          ثـم  العلــم ثـم العلـم واجب

هات: معنى األولى، ومضاد الثانية، ومفرد  " عواقب –واجب  -المناقب " (   أ  )

 األخيرة.

 ) ب ( فى األبيات أسلوب نداء، اذكره مبيناا هدفه وما يوحى به.

 ) جـ ( ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ وما أثرها فى اختيار األلفاظ؟
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 جابةاإل

  عاقبة. -جائز  -( الفضائل   أ  )

 ) ب ( يا قوم، ويوحى بحرص الشاعر على تنبيه قومه بأهمية العلم.

) جـ ( تقدير العلم والحرص عليه، وقد جاءت األلفاظ معبرة عن ذلك تمام التعبير، 

 ." العلم نور" فقد كرر )العلم( وجعلها مفتاح القصيدة حين قال: 

 

 

 

   ما المقصود بكلمة " إنها " فى النص ؟ س:

 المقصود بكلمة " إنها " فى النص الموضوعات التى تتمثل بها األفكار ج: 

 ما سبب عشق العقاد للقراءة ؟ س:
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ألنه توصل إلى أن الفكر قد تختلف فى الظاهر حسبما تعالجه من موضوعات ، ج: 

من منبع واحد ، يتمثل فى ولكنها تتفق فيما بينها من أنها مادة حياة ناتجة 

معالجتها لكل أمور الحياة ، وكانت لديه رغبة شديدة فى معرفة مادة الحياة ، وال 

 سبيل إلى تحقيق ذلك إال بكثرة القراءة واإلطالع 

اذكر المهارات األساسية األربع التى يجب أن يمتلكها كل من يحب لغته  س:

 ويحرص عليها ؟

 هى : االستماع ، والتحدث ، القراءة ، والكتابة المهارات األساسية األربعج: 

 بم صور الكاتب الفكرة الواحدة واألفكار المتالقية ؟ س:

صور الفكرة الواحدة بجدول منفصل وصور األفكار المتالقية بالمحيط الذى ج: 

 تتجمع فيه الجداول

 كيف تصب الموضوعات  القرائية المختلفة فى مصب واحد ؟  س:

     الموضوعات القرائية المختلفة إلى أصل واحد ؟ لماذا تنتمىس: 

تختلف الموضوعات ظاهرا أو على حسب العناوين المصطلح عليها ولكنك إذا ج: 

رددتها إلى ذلك األصل كان ابعد الموضوعات كأقرب الموضوعات من واقع 



 

 

العناوين فهى تصب فى مصب واحد ألنها فى  حقيقة األمر إنها كلها مادة حياة 

 ا جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليهوكله

 ما حقيقة األمر بالنسبة لألفكار المتفرقة كما يرى الكاتب ؟ س:

حقيقة األمر أنها كلها مادة حياة وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود ج: 

 إليه

 ما الفرق بين الفكرة المنفصلة والفكرة الملتقية ؟ س: 

 والتيار الجارف، وبين الشط الضيق والموج األفق الواسع كالفرق بينج:  

 المحصور

  لماذا يهوى العقاد القراءة ؟ كم كان يهوى العقاد القراءة ؟ س:

يهوى العقاد القراءة ألنه يرى أن حياته فى هذه الدنيا ال تكفيه ألنها حياة ج: 

 واحدة وهو يريد أن يعيش أكثر من حياة والقراءة دون غيرها هى التى تعطى أكثر

من حياة واحدة ألنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق  والقراءة المتنوعة هى 

التى تكسبه أكثر من حياة ألنه يكتسب منها حياة وخبرات اآلخرين فيضيفها إلى 

 حياته وخبراته



 

 

    ما العالقة بين القراءة والحياة ؟ س:

اإلنسان وتنمية ثقافته العالقة بينهما قوية ألن القراءة تعمل على اتساع مدارك ج: 

فى شتى المجاالت واتساع تجاربه فى الحياة وذلك يمكنه من فهم حياته 

واستغاللها مما يعود بالخير عليه وعلى مجتمعه  والقراءة تزيد الحياة من ناحية 

 العمق

    ما مقياس الكتاب المفيد  ؟ س:

راك والعمل وتذوق الكتاب الجيد هو الذي يزيد معرفة القارئ وقدرته على اإلدج: 

 الحياة

        ما فوائد القراءة ؟ وكيف تؤثر القراءة فى خبرة الفرد ؟ س:

القراءة تعطى اإلنسان أكثر من حياة ألنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق ج: 

فالقراءة تجلب لإلنسان الخير والمعرفة وتهذيب السلوك وتنمية العقول وإطالق 

ى غذاء الروح ، بالنسبة للكتابة تزيد المادة الفكرية األفكار ونفع المجتمع وه

وتنمى الخبرة وتوسعها وخبرة الفرد تحتاج إلى القراءة ألننا نحتاج إلى قسط من 

التجربة لكي نفهم الحياة حق الفهم فالكتب هي تجارب آالف السنين فى مختلف 



 

 

رته فالقراءة األمم والعصور لذا يجب على اإلنسان أن يقرأ كثيراا حتى تزداد خب

 تضيف إلى القارئ خبرات اآلخرين 

 ما الذى أدركه الكاتب بالنسبة لحقيقة القراءة ؟ س:

أدركت حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله، أو أن هذه الهواية  لقدج: 

الرغبة.. وأدركت حين هويت القراءة أنني أستطيع أن أضاعف  تصدر من هذه

 تتضاعف الصورة بين مرآتين  فكرى وشعوري وخيالي كما

 ما شروط الهواية النافعة؟   س:

  ما مقياس الهواية النافعة ؟ س:

بقدر ما تجلبه اإلنسان من خير ومعرفة وتهذيب للسلوك وتنمية العقول ج: 

 وإطالق األفكار ونفع المجتمع 

 ماذا يحدث لو كف الناس عن القراءة واالطالع على كل جديد ؟ س:

عن القراءة واالطالع على كل جديد ؛ لعاشوا بمعزل عن تجارب  لو كف الناسج: 

اآلخرين وحجبوا أنفسهم عن المبتكرات الجديدة وتجمدت أفكارهم وأخفقوا فى 

 مستقبل حياتهم ومسايرة التطورات الحديثة



 

 

 ماذا يحدث لو أصبح الناس كلهم قراء ؟ س: 

هم وتقدموا وابتكروا لو أصبح الناس كلهم قراء التسعت مداركهم سمت ثقافتج: 

وتمكنوا من استغالل كل وسائل الحياة واستفادوا من تجارب اآلخرين وزاد إيمانهم 

 باهلل 

ماذا يحدث لو : اكتفى الناس بالقديم وكفوا عن القراءة واإلطالع على كل  س: 

 جديد ؟

لو اكتفى الناس بالقديم وكفوا عن القراءة واإلطالع على كل جديد تخلفوا ج: 

 طعت صلتهم بكل جديد وفاتهم ركب الحضارة والتقدم ولفظتهم الحياةوانق

 ماذا يحدث لو اختار كل إنسان هواية نافعة له وللمجتمع ؟ س:

لو اختار كل إنسان هواية نافعة له وللمجتمع ، لنجح فى حياته وأسعد مجتمعه ج: 

والتفوق فى كل وعاد عليه كل ذلك بالخير ولضمن لنفسه ولمجتمعه الرقى والفوز 

 دروب الحياة على اختالف ألوانها

 ترعى الدولة مشروع القراءة للجميع دلل على ذلك ؟ س:



 

 

حيث أنشأت مكتبة الطفل فى أنحاء مصر وكذلك تشجع تكوين مكتبة األسرة ج: 

 وذلك بتوفير الكتب بأسعار مخفضة

 ما هواياتك المفضلة ؟ س:

الخيال وان اقرأ كتب عن الدين ألنها هوايتي المفضلة أن اقرأ قصص الواقع وج: 

تعرفني ديني وتكشف لي عن معلومات ما كنت اعرفها وأقرا قصص الواقع ألنها 

تربطني باألحداث الجارية في وطني والعالم وما كان يفعله القدماء المصريين من 

 بنى األهرام والمعابد

 ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟ س:

ا ، القراءة واحدة من المهارات األربع األساسية ، ج:  أن القراءة تزيد الحياة عمقا

القراءة دون غيرها هي التي تعطى لإلنسان أكثر من حياة وهى من أهم وسائل 

 تحصيل الثقافة وفيها غذاء للعقل والنفس وسمو القلب والروح  

 



 

 

ا األْفَكاُر الُمتاَلقِيَةُ فَِهَى اْلُمِحيُط الَِّذى إِنَّ اْلِفْكَرةَ اْلَواِحَدةَ َجْدَوٌل ُمْنفَِص "  -س ٌل.. أَمَّ

ُع فِيِه اْلَجَداوُل َجِميعاا، َواْلفَْرُق بَْينَُهَما َوبَْيَن اْلِفْكَرِة اْلُمْنفَِصلَِة َكاْلفَْرِق بَْيَن  تَتََجمَّ

ي ِِق   ." َواْلَمْوجِ اْلَمْحُصورِ األفُِقالَواِسعِ َوالتَّيَّاِر الَجاِرِف، َوبَْيَن الشَّط ِ الضَّ

 اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس :( أ  ) 

 مستقل( -منبت  -)منقطع  مرادفها ..... " منفصل"  -

 الهابط( -الساكن  -)المتدفق  مضادها ..... " الجارف"   -

 اآلفاق( -األفاويق  -)األفاوق  جمعها..... " األفق"  -

 ؟" الفكرة الواحدة جدول منفصل" ) ب ( ما الجمال فى قوله : 

 ) جـ ( من كاتب هذا النص؟ وماذا تعرف عنه؟

 اإلجابة

 اآلفاق. -     الساكن. -      منقطع. - ( أ  ) 

 الفكرة بالنهر الصغير.ب ( تعبير جميل صور  ) 
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) جـ ( العقاد.. من أعظم كتاب مصر، ولد فى أسوان وأتقن العديد من اللغات، وله 

 مؤلفات كثيرة منها: عبقرية عمر.

ا األْفَكاُر الُمتاَلقِيَةُ فَِهَى اْلُمِحيطُ الَِّذى "  -س إِنَّ اْلِفْكَرةَ اْلَواِحَدةَ َجْدَوٌل ُمْنفَِصٌل.. أمَّ

ُع  فِيِه اْلَجَداوُل َجِميعاا، َواْلفَْرُق بَْينَُهَما َوبَْيَن اْلِفْكَرِة اْلُمْنفَِصلَِة َكاْلفَْرِق بَْيَن تَتََجمَّ

ي ِِق َواْلَمْوجِ اْلَمْحُصورِ   ." األفُِق الَواِسعِ َوالتَّيَّاِر الَجاِرِف، َوبَْيَن الشَّط ِ الضَّ

 ." الشط –المحصور  -المتالقية " (  أ  ) 

 مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.هات: 

 ) ب ( أخرج من الفقرة السابقة ما يلى:

ا، وبي ِن وسيلة توكيده. -  أسلوباا مؤكدا

 تضادًّا، وبي ِن أثره. -

ا فيه تصوير، ووضحه. -  تعبيرا

 اإلجابة

 شطوط. -المنطلق  -( المتجمعة والملتقية  أ   ) 
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 «.إنَّ »، وسيلة التوكيد «إن الفكرة الواحدة جدول منفصل»األسلوب  -) ب (

 بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده بذكر الشىء ونقيضه. " الضيق –الواسع "  -

تعبير جميل يصور األفكار المتالقية بالمحيط  " األفكار المتالقية هى المحيط"  -

 الواسع.

َوقَْد تَْبُدو اْلَموضوَعاُت الَّتِى تَتََمثَُّل بَِها َهِذِه األْفَكاُر، فِى َظاِهِر األْمِر، أَنََّها "  -س

نُوِب، َموُضوَعاٌت تَْفتَِرُق فِيَما بَْينََها افتَِراَق الشَّْرِق ِمَن اْلغَْرِب َوالشََّماِل ِمَن الجَ 

ةُ َحيَاٍة، َوُكلََّها َجَداِوُل تَْنبَثُِق ِمْن يَْنبُوعٍ َواِحٍد َوتَعُوُد   األْمِر أَنََّها ُكلََّها َمادَّ
َوَحِقيقَةُ

إِلَْيِه.. أَْشبَهَ بِاألْمَواجِ الَّتِى تَتاَلقَى فِى بَْحٍر َواِحٍد، َوتَْخُرُج بِنَا ِمَن الَجَداِوِل إِلَى 

 ." يرِ اْلُمِحيِط الَكبِ 

 ." أمواج –ينبوع  -افتراق " (  أ  ) 

 هات مضاد األولى، وجمع الثانية، ومفرد األخيرة.

 " ؟ أشبه باألمواج" ب ( ما الجمال فى قول الكاتب:  ) 

 ) جـ ( هات من الفقرة ما يلى:

 عبارة مؤكدة بمؤكدين. -



 

 

 تضادًّا، وبي ِن أثره فى أداء المعنى. -

 اإلجابة

 موجة. -ينابيع  -( اتفاق  أ  ) 

 ) ب ( تعبير جميل يصور األفكار باألمواج.

 شمال وجنوب. -شرق وغرب  -حقيقة األمر أنها كلها مادة حياة.  -) جـ ( 

ا.  يقوى المعنى ويزيده وضوحا

لَقَْد أَْدَرْكُت ِحيَن َهِويُت اْلِقَراَءةَ أَنَّنِى أَْبَحُث َعْن َهذَا ُكل ِِه، أَْو أَنَّ َهِذِه الِهَوايَةَ "  -س

ْغبَِة.. َوأَْدَرْكُت ِحيَن َهِويُت القَراَءةَ أَنَّنِى أَْستَِطيُع أَْن أَضاِعَف  تَْصُدُر ِمْن َهِذِه الرَّ

وَرةُ بَْيَن ِمْرآتَْينِ  فِْكِرى َوُشعُوِرى َوَخيَاِلى َكَما  ." تَتَضاَعُف الصُّ

 اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس : ( أ  ) 

 عنيت( -وعيت  -)بلغت  مرادفها ..... " أدركت"  -

 كرهت( -تدنيت  -)ارتقيت  مضادها ..... " هويت"  -

 مرؤات( -مرايات  -)مرايا  جمعها ..... " مرآتين"  -
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 ؟" أضاعف فكرى كما تتضاعف الصورة بين مرآتين" ) ب ( ما الجمال فى قوله: 

 اإلجابة

 مرايا. -     كرهت. -     وعيت. - ( أ   ) 

بالمرآة التى ) ب ( تعبير جميل يصور أثر القراءة فى مضاعفة الفكر والشعور 

 تضاعف الصورة.

لَقَْد أَْدَرْكُت ِحيَن َهِويُت اْلِقَراَءةَ أَنَّنِى أَْبَحُث َعْن َهذَا ُكل ِِه، أَْو أَنَّ َهِذِه الِهَوايَةَ "  -س

ْغبَِة.. َوأَْدَرْكُت ِحيَن َهِويُت القَراَءةَ أَنَّنِى أَْستَِطيُع أَْن أَضاِعَف  تَْصُدُر ِمْن َهِذِه الرَّ

وَرةُ بَْيَن ِمْرآتَْينِ   ." فِْكِرى َوُشعُوِرى َوَخيَاِلى َكَما تَتَضاَعُف الصُّ

 ." خيال –أستطيع  -رغبة " (  أ  ) 

 هات: مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.

 ) ب ( هات من الفقرة مايلى:

 أسلوباا مؤكداا بمؤكدين. -

 مضارعاا، وبي ِن قيمته. -
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ا،  -  وبي ِن أثره فى أداء المعنى.تصويرا

 اإلجابة

 أخيلة. -أعجز  -( تطلع  أ  ) 

 لقد أدركت. -) ب (

 أبحث وأستطيع وأضاعف.. يدل على التجدد واالستمرار واستحضار الصورة. -

 تتضاعف الصورة بين مرآتين.أضاعف فكرى وشعورى كما  -

 

 

 ونادْيُت قَْومى فاْحتََسْبُت حياتى       َرَجْعُت لنْفِسى فاتَّهمُت َحصاتِى

 عِقمُت فلم أجَزع لقوِل ِعداتـــى      َرَمونى بعُقٍم فى الشَّباِب وليتنى
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 اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس : ( أ  ) 

 أيأس( -أثور  -)أفزع  مرادفها ..... " أجزع"  -

 حصاوى( -ِحصى   -)حصوات  جمعها ..... " حصاة"   -

 نماء( -عطاء  -)خصوبة  .....مضادها: " عقم"   -

 ؟" اتهمت حصاتى " و  " رجعت لنفسى" ) ب ( ما المراد بقول الشاعر: 

 ؟«رمونى بعقم ») جـ ( ما الجمال فى قول الشاعر: 

 اإلجابة

 خصوبة. -      ِحصى. -      أفزع. -  ( أ  ) 

) ب ( حالة من الشك تنتاب اللغة العربية فى نفسها نتيجة لكثرة االتهامات التى 

 تنهال عليها.

 أة تتهم بعدم القدرة على اإلنجاب.) جـ ( تعبير جميل يصور اللغة العربية بامر

 ونادْيُت قَْومى فاْحتََسْبُت حياتى      َرَجْعُت لنْفِسى فاتَّهمُت َحصاتِى 

 عِقمُت فلم أجَزع لــقوِل ِعداتى     َرَمونى بعُقٍم فى الشَّباِب وليتنى 
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ومضاد الثانية، ومفرد  : معنى األولى،  تها " عداتى –اتهمت  -عقم " (  أ  ) 

 األخيرة.

 ) ب ( من المتحدث فى األبيات؟ وبم يشعر؟ ولماذا؟

 ؟"  احتسبت حياتى" ) جـ ( عالم يدل قول الشاعر: 

 ) د ( فى البيت الثانى أمنية تفيض باألسى والحسرة.. وضح ذلك.

 اإلجابة

 عدوى. -برأت  -( جدب وعدم قدرة  أ  ) 

 ) ب ( اللغة العربية، وتشعر باألسى بسبب إهمال أبنائها لها.

 ) جـ ( احتسبت حياتى: تعبير يدل على اليأس.

 ) د ( تتمنى اللغة الموت والفناء.

اَص َعْن َصَدفاتى؟      أنا البَحُر فى أحشائِِه الدُّرُّ كاِمٌن   فََهل َساَءلُوا الغَو 

 اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس : ( أ  )  ( أ  ) 

 حشا( -حشوة  -)حشية  مفردها ..... " أحشائه"  - 
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 درية( -دورة  -)درة  ....مفردها ..... " الدر"   -

 ِصدفة( -َصَدفة  -)ُصدفة  .....مفردها: « صدفاتى"  -

 مصر( -اللغة العربية  -)الشاعر  هذا الضمير يعود على: " أنا"   -

 هل ساءلوا الغواص عن صدفاتى" ، " هل ساءلوا البحار عن صدفاتى " ) ب ( 

 . أى التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟"

 ؟" أنا البحر" ) جـ ( ما الجمال فى قول الشاعر: 

 ) د ( فى البيت استفهام أخرجه، وبي ِن غرضه.

 اإلجابة

 اللغة العربية. -     صدفة. -     درة. -   حشا. - ( أ   ) 

 ألن الغواص من ينزل إلى األعماق بحثاا عن الجواهر. ) ب ( الثانى أجمل؛ 

 الزاخر بالجواهر.) جـ ( تعبير جميل يصور اللغة فى ثرائها بالبحر 

 ) د ( هل ساءلوا الغواص عن صدفاتى؟ غرضه التعجب.

ا   وَمنعة َوَكْم َعزَّ أقواٌم بِعز ِ لُغاتِ      أرى لِرجاِل الــــــغَرِب ِعزًّ
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 ِمَن الـــــقبِر يُْدنِينى بغــير أَنــاةِ     أرى كلَّ يوم بالَجرائِد مـَْزلقاا 

 ." مزلق –يدنينى  -عز " (  أ  ) 

 هات: مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.

ا ومنعة" ) ب ( ما قيمة العطف فى قوله:   ؟" عزًّ

 جـ ( ما السمات الفنية ألسلوب الشاعر؟ ) 

 اإلجابة

 مزالق. -يبعدنى  -( سيادة وشرف  أ  ) 

 ) ب ( أفاد التنوع والتوكيد.

 حدة العاطفة. -  روعة التصوير. -  فصاحة اللفظ. -) جـ (

 بََسْطُت َرجائِى بَعَد بَْسِط َشـــكاتِى     إلى َمْعَشِر الُكتَّاِب والَجمُع حافٌِل 

ا َحياة تَْبعَُث الَمْيَت فى البِلى  ُموِس ُرفـــــــاتى     فإم   وتُنبت فى تلك الرُّ

ا َمماٌت ال قِيامــــــــــَةَ بَعَدهُ   َمَماٌت لَعَْمِرى لْم يُقْس بممــــــــاتِ      وإم 

 اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس : ( أ  )  ( أ  ) 
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 قبيلة( -جماعة  -)أهل  مرادفها..... " معشر"  -

 رمسة( -رميس  -)رمس  مفردها ..... " الرموس"  -

 ضعيف( -نادر  -)قليل  مضادها: ...... " حافل"  -

 ؟" تنبت فى تلك الرموس رفاتى" ) ب ( ما الجمال فى قوله: 

 ." الجمع –البلى  -بسطت " (   جـ ) 

 هات: مرادف األولى، ومضاد الثانية، وجمع األخيرة.

 ( فى البيت الثانى تصوير جميل وضحه، وبي ِن قيمته. د) 

 اإلجابة

 قليل. -     رمس. -     أهل. -  ( أ   ) 

 ) ب ( تصوير للرفاة بنبات يزرع.

 جموع. -الحياة  -( قدمت وأوضحت  جـ  ) 

 ( تنبت فى الرموس رفاتى: صور الرفاة بنبات يزرع. د) 
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س:متى بدأت الثورةالعرابية؟ولماذا؟وبماذاردالخديوي على مطالب الجيش 

 ؟  والشعب؟وماموقف عرابي منه

اجتمع ضباط الجيش في منزل أحمد عرابي وأقسموا على الجهاد لتحرير مصر ج: 

م ، رد 1881وقاموا بعرض علم في ساحة عابدين في التاسع من سبتمبر عام 

الخديوي قائالا : " ال حق لكم في هذه المطالب لقد ورثت هذه البالد عن آبائي 

قد خلقنا هللا أحراراا ولم وأجدادي وما أنتم إال عبيد إحساننا " ، وردَّ عرابي ل

يخلقنا تراثاا وعقاراا وهللا الذي ال إله إال غيره إننا سوف ال نورث وال نستعبد بعد 

 اليوم " 

 : عالم اتفق الخديو مع اإلنجليز ولماذا ؟ وما موقف عرابي والشعب ذلك ؟ س

اتفق الخديو مع اإلنجليز على أن يروا أمراا لدخول مصر وتعهد لهم أن ج: 

اعدهم وتعهدوا له أن يحموا عرشه وسافر إلى اإلسكندرية ليكون في حمايتهم يس

، اضطر عرابي للحرب ووقف الشعب بجانب الجيش ولكن وقعت النكسة ودخل 

 اإلنجليز العباسية ثم القلعة التي سلمها لهم ) خنفس ( قائد حاميتها .

 : ماذا تعرف عن شهادة ماسبيرو للمصر والمصريين ؟ س



 

 

: " إنَّ هذه األمة المصرية تدل على طبائع أبنائها كما تدل آثارها على قال ج: 

البقاء والخلود فكم من مرة اجتاحها الغاصبون األقوياء وظنوا أنهم حولوا أرضها 

رماداا وظنوا انهم قلبوا مدنها وقراها أنقاضاا فوق سكانهافإذا بهم ينفضون ما ظنه 

 ض ليعيدوا البناءوالكفاح من جديد"الغاصبون فناء ويبعثون من تحت األنقا

 :ما وسائل جهاد مصطفى كامل ؟ وكيف نشر دعوته الوطنية ؟ س

    وسيلة في الداخل:أوالا: 

   بعث الحركة الوطنية في الداخل لتوحيد الجهود ضد المستعمرين ومحاربة

 استسالم الوزراء والحكام لسلطات االحتالل . 

 الوطنية الصادقة والشجاعة واإلقدام ، نشر دعوته وبجانب ذلك يبث في الشعب

  المقاالت في الصحف المصرية )أ(  من خالل :

                       الخطب في األندية واالجتماعات )ب(

 إصدار صحيفة اللواء لتعليم الشعب حقوقهم )ج(

ا:      وسيلة في الخارج: ثانيا

   الدعاية للقضية المصرية في أوربا 

  طبع آالف من النداءات استغاثة بأحرار فرنسا وأرجاء العالم لتبين عدالة

      القضية المصرية 



 

 

س: ماذا تعرف عن حادثة دنشواي ؟ وكيف استغلها مصطفى كامل من أجل 

 القضية الوطنية ؟

وقعت حادثة دنشواي حيث كان بعض ضباط اإلنجليز يصطادون الحمام ج:  

ة فأصابت رصاصة فالحة واشتعلت النار في أجران بالقرب من دنشواي بالمنوفي

القمح فطارد األهالي الضباط فولوا هاربين وتعرض أحدهم لضربة شمس فمات !! 

وثار اإلنجليز وشكلت محاكمة وهمية ال عدل وال رحمة وأعدم أربعة من األهالي 

وسجن وجلد آخرون . وقعت الحادثة ومصطفى كامل في فرنسا فاستغلها وكتب 

 لصحف يطالب بالتحقيق في هذه المأساة . في ا

 ما أثر مقاالت مصطفى كامل في أوربا ؟  : س

 :دوت مقاالته في أوبا فكان لتأثيرهاج:  

  جعلت صحيفة " التربيون اإلنجليزية " تنادي باستقالل مصر 

  كتبت مجلة " المجالت " اإلنجليزية تذكر بوعودهم بالجالء عن مصر 

   وفي البرلمان البريطاني قام بعض النواب األحرار يلقون على " اللورد

 كرومر تبعة حادثة دنشواي ويستنكرون فعلته . 

  أدركت الحكومة اإلنجليزية خطأ سياستها وتم إقصاء واستعفاء اللورد كرومر

 إنقاذاا لسمعتها أمام العالم .

 : ماذا تعرف عن محمد فريد ؟ س



 

 

جاء محمد فريد ليكمل رسالة مصطفى كامل فسجن وعذب وآثر التنقل في ج: 

عواصم العالم وأنفق ماله لخدمة وطنه وعاش في أواخر أيامه فقيراا مريضاا ومات 

 بعيداا عن دياره . 

 

 س: لماذا ذهب سعد زغلول وزمالئه إلى المندوب السامي البريطاني ؟ وما نتيجة ذلك ؟

م ذهب سعد زغلول إلى دار المندوب السامي 1918عام من نوفمبر  13في ج: 

البريطاني مع زميليه عبدالعزيز فهمي وعلي شعراوي ليعرضوا عليه مطالب البالد في 

الحرية واالستقالل ، ولكنه لم يحصل على جواب يحقق آمالهم وأدرك أنَّ بريطانيا ال 

 ترغب في الوفاء بوعدها بالجالء واستقالل مصر .

 ل اإلنجليز إخماد حركة سعد زغلول ؟ وما أثر ذلك في نفوس المصريين ؟س: كيف حاو

ألقوا القبض على سعد زغلول وثالثة من زمالئه وأُرسلوا إلى المنفى في جزيرة ج: 

مالطة . وكان نفيه كالشرارة ألهبت نفوس المصريين وقامت الثورة والمظاهرات وقطع 

للسيدات وعرضن أنفسهن لرصاص المدافع الثوار خطوط المواصالت وقامت مظاهرة 

 والسجن والتشريد .

 : ما نتيجة الثورة والمظاهرات ؟ ماذا تعرف عن لجنة ملنر وما أثرها ؟ س

فشلت بريطانيا في إخماد الثورة وتم اإلفراج عن سعد وزمالئه وانطلقوا إلى باريس ج: 

لعرض قضيتهم على مؤتمر الصلح ، رأت بريطانيا إرسال لجنة برئاسة اللورد ملنر 



 

 

لتحقيق أسباب الثورة ومحاولة الوصول إلى حل ال يتعارض مع مصالحها مع إعالن 

م الذاتي ، فثار الشعب ضد اللجنة وقاطعتها ولم الحماية البريطانية وتوسيع نطاق الحك

تجد اللجنة من تفاوضه وعادت من حيث أتت بعد ثالثة أشهر وحاولت المفاوضة مع 

 سعد في لندن ولكنهم فشلوا .

 : ماذا حدث بعد فشل لجنة ملنر وثورة الشعب ؟ س

ي سعد قرروا نف ,اشتد عدوان اإلنجليز واقتحموا األزهر  ,تجددت المظاهرات  ج:

قامت المظاهرات وقوطعت  ,وصحبه إلى جزيرة " سيشل " في المحيط الهندي 

وتكونت الجمعيات  ,وأضرب السياسيون عن تشكيل الوزارة  ,البضائع اإلنجليزية 

 السرية المسلحة .

س:ما التحفظات األربعة التي أعلنتها بريطانيا بعد إلغاء الحماية وإعالن استقالل مصر 

 ؟

 الدفاع عن مصر ضد أي تدخل أجنبي  ,صالت اإلمبراطورية البريطانية تامين موا ج,

 أن تعالج مسألة السودان في مفاوضات تالية بين البلدين .,  حماية األقليات ,

 



 

 

 

 : بماذا ابتليت مصر بعد إلغاء الحماية البريطانية ؟ س

   انحراف األحزاب  وتصارعها على الحكم 

 انتشار الرشوة واالتجار في الممنوعات 

   ـ أصبح دستور البالد في مهب 4ضعفت رقابة البرلمان على أعمال الحكومة

 األهواء واألغراض .

 م ؟ ما نتائج المعركة ؟1948: لماذا دخل الجيش المصري أرض فلسطين  س

لتخليصها م مع الجيوش العربية 1948دخل الجيش المصري أرض فلسطين عام ج: 

من عصابات اليهود حتى هزم اليهود في عدة مواقع ودك حصونهم وقالعهم ولكن 

خيانة المقربين للملك لإلثراء على حساب أروح الضحايا احتكروا توريد األسلحة 

 للجيش وقدموا له أسلحة فاسدة ومع ذلك صمد الجيش المصري مناضالا .

 : ماذا تعرف عن حامية الفالوجا ؟ س



 

 

مصرية صمدت في حرب فلسطين وأبدت شجاعة وصبراا ولقد هجم اليهود  حاميةج: 

ا ( زودوا بأحدث األسلحة مع الدبابات والطائرات  عليها بجيش عدده ) أحد عشر ألفا

وقفت الحامية تدافع بإيمانها وروحها وشجاعتها وصبرها وليس لديها إال األسلحة 

 الفاسدة .

 ؟ م 1952يوليو  23: لماذا قامت ثورة  س

 لتعلن حق الشعب في حريته ووفي وطنه وحقه في حياة كريمةج: 

 

 يوليو فى مصر ؟  23ما نتائج ثورة  :س

اضطرت بريطانيا  أمام هذه اإلرادة وهذا التضامن الشعبي إلى توقيع معاهدة الجالء ج: 

 .  1954من أكتوبر  19عن مصر بعد أن قضت اثنين وسبعين عاما وتم ذلك فى يوم 

 ما أول كلمات قالها زعيم الثورة وهو يخطب فى الشعب ؟  :س

شكر كل األبطال الذين كافحوا ولم يمتد بهم العمر ليعيشوا هذا اليوم شكر أحمد ج: 

عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول ومحمد فريد وكل الشباب الذين باعوا أرواحهم 

 فداء للوطن .



 

 

 ؟ما المقصود بالفجر الجديد والبعث الجديد  :س

الفجر الجديد المقصود به الحرية التي نالها الشعب بعد ليل االحتالل والظلم  والبعث ج: 

 الجديد المقصود به حياة الرفاهية والقوة والنهضة واإلصالح التي حققتها الثورة 

 بم آمنت الثورة وما الذي فعلته بعد الحرية والجالء  ؟ :س

يرة تستجدى أقواتها من غيرها وال يجد كانت الثورة تؤمن بأن الحرية فى أمة فقج: 

أبناؤها ما يمسك الرمق وما يستر العورة هى حرية كاذبة  أما الحرية التى تحميها 

 المزارع والمصانع فهى حرية مصونة يرهبها األعداء ويحرص على صداقتها األصدقاء 

  يوليو للتنمية ؟ 23س: ما خطط ثورة 

 ـ اإلصالح والبناء والتعمير

 دعائم القوة والعظمة والرفاهية كالصناعات الثقيلة ـ تشييد

 ـ توليد الكهرباء من خزان أسوان

 ـ استخراج الحديد الراقد في أرض مصر          ـ تشييد السد العالي



 

 

س: بم تفرق بين الحرية الكاذبة والحرية الحقيقية . وما وسائل المحافظة على الحرية 

 الحقيقية ؟

حرية أمة فقيرة تطلاب طعامهاا مان غيرهاا وتعايش عبئااا علاى مان  الحرية الكاذبة :ج: 

 سواها وال يجد أبنائها ما يحفظ حياتهم ويستر عورتهم .

التي تحميها المزارع والمصانع وهي حرية محمية يرهبها األعداء  الحرية الحقيقية : -

زراعياة  ويحرص على صداقتها األصدقاء .  وسائل حمايتها : التخطيط للتنمية الشاملة

 وصناعية .

 س: ما فوائد السد العالي ؟

 ـ تحقيق الرفاهية لألفراد والجماعات للحاق بركب الحضارة

 ـ تحويل مليونين من األفدنة الجرداء إلى أرض زراعية خصبة

 زراعة سبعمائة ألف فدان من األرز كل عام . -

 



 

 

 

 ماذا يعنى تأميم قناة السويس ؟وما فائدته ؟:س

أى أن تكون القناة ملكا لألماة المصارية ال لألجاناب  وباذلك يساتفيد المصاريون مان ج: 

 دخل قناة السويس فى ثورتهم اإلصالحية 

 أثر تأميم قناة السويس فى مصر وأوروبا ؟ ما: س

فى مصر عمات الفرحاة  أرجااء الابالد  وفاى أوروباا خايم الحازن وغابات االبتساامة ج: 

والتآمر على مصر إلعادة قناة السويس إليهم كماا كانات   واجتمع رجال السياسة للتفكير

 وانتهوا إلى إعالن العدوان الثالثي على مصر

مااا الاادول المعتديااة علااى مصاار فااى العاادوان الثالثااى  ومااا موقااف الشااعب ماان هااذا  :س

 العدوان ؟

إسااارائيل وفرنساااا وبريطانياااا  وخااارج أبنااااء مصااار  صاااغارا وكباااارا رجااااال ونسااااء ج: 

معتااادين ببناااادقهم ومااادافعهم الرشاشاااة وإذا  جناااود الااادول العظماااى تلقاااى يساااتقبلون ال

مصاارعها بيااد الشااعب المااتحمس لشاارفه وكرامتااه وانتصاار الشااعب المصاارى بعزيمتااه 

 وإيمانه  والسبب فى االنتصار هو سر البقاء والخلود 



 

 

 تحدث عن بطولة الشاويش محمد  فى العدوان الثالثى ؟ :س

ثى كان الشاويش محمد فى إجازة بين أهله فى الصعيد فقطع عندما بدأ العدوان الثالج: 

اإلجازة وذهب إلى موقعه فى القصيمة وألقى بمالبسه وارتدى مالباس الميادان وأصادر 

أوامره إلى الجنود بعدم قراءة منشورات العدو التى  تدعوهم للتسليم واشتبك مع قوات 

قتيال ولام يخسار  200فحة و عربة مصا 12وكانت خسائر العدو  183العدو عند التبة 

 فردا واحدا وعندما علم قائد الجيش ببطولته تم ترقيته إلى رتبة مالزم أول 

 تحدث عن بطولة فتيات مكتب البرق والبريد فى بورسعيد ؟  :س

أراد االنجلياااز االساااتيالء علاااى مكتاااب البااارق لقطاااع خطاااوط االتصاااال باااين القااااهرة ج: 

عن عاان هااذا المكتااب بماادافعهن الرشاشااة و أقباال وبورسااعيد وفوجئااوا بااأربع فتيااات يااداف

شباب المقاومة يساعدوهن ولجأ االنجليز إلى المكر فرفعوا الراية البيضاء على المكتب 

ليوهموا رجال المقاومة بأن الفتيات استسلمن  وتنبهت إحادى الفتياات لاذلك وبادأن فاى 

 إطالق النار وعاد رجال المقاومة إلطالق النيران على العدو 

 تحدث عن بطولة الضابطين البحريين جالل الدسوقي وعلى صالح . :س



 

 

خاارج جااالل الدسااوقي بذورقااه حتااى وصاال إلااى ساافن العاادو المحتشاادة أمااام بحياارة ج: 

البرلس واختار طرادة فرنسية وسدد نحوها طوربيدا فدمرها وتصدى زميله على صالح 

طائرات العدو ورفاض لمدمرة أخرى فأغرقها وفى طريق العودة هجم عليهما سرب من 

 الضابطان الفرار أو القفز فى الماء واشتبكا مع الطائرات حتى استشهدا 

 تحدث عن بطولة جواد حسنى ؟ :س

جواد حسنى طالب فى كلية الحقوق التحق بالفدائيين وتسلل من كتيبته واتخذ موقعا ج: 

أنهام أماام فرقاة يشرف على كتيبة فرنسية وأخذ يطلق عليها النار حتى ظن الفرنسيون 

كاملة من الفدائيين وحاصروا مكان الضرب وصعقوا عندما ووجدوا فردا واحدا فأسروه 

وعذبوه ليبوح لهام بأساماء رجاال المقاوماة ومكاانهم ولكناه رفاض  وكتاب قصاته بالادم 

 الذى يسيل من جروحه على جدران السجن لتعرف كل األجيال قصته

 ألبطال ؟ما السر الذى سرى فى دماء هؤالء ا :س

 هو سر البقاء والخلود  ج: 

مان قائال  )سأضرب مصر بال هوادة أو شفقة حتى تقع ذليلة وتقلع عان كبريائهاا (  :س

 العبارة  وهل تحقق له ذلك 



 

 

قائل العبارة  ) كتلى  ( قائد القوات البريطانية والفرنسية واإلسرائيلية  فى العدوان ج: 

اله ورجع ذليال بعد أن واجه رجال أصالب مان الثالثى على مصر  وفشل فى تحقيق ما ق

 الحديد والفوالذ واضطر كتلى إلى االنسحاب ويعود من حيث أتى 

 

 

 م ؟ وما عوامل التغلب عليها ؟ 1967س: لم كانت نكسة   

مفاجأة حيث عادت إسرائيل تهاجم مصار والعاالم يؤيادها  1967يونيو كانت نكسة ج:  

بكل الوسائل ولكن الشعب المصري أبى الذل والهاوان ، ومان عوامال التغلاب علاى ذلاك 

أعلن الشعب أن  العدو لن يرهبه بطائراته وراحت مصر تسالح جيشاها وتنظماه بأحادث 

ا   ا لرسالته .األساليب القتالية وتدخل فيه العناصر المتعلمة لتزيده وعيا  وإدراكا

 ج:س: ما مظاهر صمود الشعب المصري بعد النكسة ؟

 . إغراق المدمرة البحرية ) إيالت ( بطوربيد مصري 

 . هزيمة إسرائيل في موقعة المدافع عند قناة السويس 



 

 

  ا تااؤلم تاادعيم المقاومااة الفلسااطينية داخاال األراضااي المحتلااة حتااى أصاابحت أشااواكا

 إسرائيل وتقلقها 

 س:اذكر صور صمود المصريين في جزيرة شدوان ؟ ولم اختار العدو تلك الجزيرة ؟

تجلى الصمود المصري في هجاوم إسارائيل باراا وبحاراا وجاواا علاى جزيارة شادوان ج:  

وهى عند مدخل خليج السويس والمعزولة في الماء واختارها العادو ليحقاق نصاراا يجاد 

ل وقفوا يدافعون ببسالة يضربون من كال موقاع فيه وسيلة للدعاية ولكن جنودنا البواس

ومن كل هضبة ومان كال نتاوء باال ياأس وال تاردد حتاى أدرك العادو اناه لان يقاوى علاى 

 البقاء في هذه الجزيرة ومضى يتراجع وينسحب أمام اإلرادة المصرية . 

 س: ما دور الضفادع البشرية المصرية في ميناء إيالت ؟

تها الثانية فاي ) مينااء إياالت ( اإلسارائيلي ، ركبات ضربت الضفادع المصرية ضربج: 

الضاافادع طااائرة هليكااوبتر ونزلاات فااي مكااان وسااط أمااواج البحاار لنسااف ناقلااة الاادبابات 

الثقيلة " بيت هيشع " وسفينة النقل العسكرية " بيت يام " وانفجرت العبوات الناسافة 

بحاريتين وغرقتاا بمااا المضابوطة بالبوصاالت واشاتعلت النيااران فاي كال مان القطعتااين ال

 فيهما  حيث كانت معدة لعملية عسكرية يدبر لها العدو . 

 



 

 

 س: ما التحصينات التي دبرها العدو على شرق القناة ؟

 م تحصينات قوية شرق قناة السويس أهمها :1967أقامت إسرائيل بعد نكسة ج: 

 : عبارة عن حصون مجهزة بأقوى التحصينات والمعدات الحربياة علاى  خط بارليف

امتاداد السااحل الشارقي للقنااة لمناع هجااوم المصاريين وليضارب أياة قاوة تحااول عبااور 

 القناة .

 : موزعة على مسافات مناسبة تخرج منها أنابيب إلى سطح  خزانات للمواد الملتهبة

 القناة إذا اشتعلت تحول سطح القناة إلى نار ملتهبة تلتهم كل شيء .

 : متاراا ليمناع أياة دباباة برمائياة  20ـ15بجوار خط بارليف بارتفاع  الساتر الترابي

 من العبور وال يمكن إزالة الساتر إال بجهد كبير ووقت طويل .

دور الطيااران المصااري ورجااال الصاااعقة والمهندسااين العسااكريين والاادبابات  : ماااس

 المصرية في حرب أكتوبر؟

م  وفاي اللحظاة الحاسامة 1973دور الطيران المصاري : فاي الساادس مان أكتاوبر ج: 

اندفع الطيران المصري يزأر في سماء سيناء ليحطم مطارات العدو ومواقعاه العساكرية 

.دور رجاال الصااعقة : قااموا بتادمير منشاآت العادو ومساتودعات الماواد الملتهباة دور 



 

 

واسعة في الساتر التراباي وأقااموا الكبااري  المهندسين العسكريين : قاموا بعمل فتحات

لتعبر الدبابات والعربات المصفحة والجنود المشاة إلى سيناء دور الادبابات المصارية : 

حطمت الجزء األكبر من دبابات العدو التي وصل تعدادها ) ألف وسبعمائة دبابة ( وولى 

 الباقي القليل الفرار .



 

 

 

 

 المضارعأوال : إعراب الفعل 

ــ يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه عالمة نصب أو جزم وتكون عالمته الضم إذا 

لم تتصل به شيئا ويرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة أى اتصل به ) 

 ان أو ون أو ياء المخاطبة (

ــ ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أداة نصب )أن و لن وكى وحتى والم التعليل ( 

وينصب بالفتح إذا لم تتصل به شيئا وينصب بحذف النون إذا كان من األفعال 

 الخمسة 

ــ يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم ) لم وال الناهية والم األمر ( ويجزم 

لنون إذا كان من األفعال الخمسة وحذف حرف بالسكون إذا كان صحيحا وحذف ا

 العلة إذا كان أخره حرف علة 

ــ ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد ويبنى على السكون إذا اتصل به نون 

 النسوة 

 ثانيا : بناء الفعل الماضى



 

 

ــ يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل ذاكروا فيعرب فعل ماضى مبنى 

 لضم على ا

ــ يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل ) ذاكرت (  أو نا الفاعلين ) ذاكرنا 

 ( أو نون النسوة     ) ذكرن (

 ــ يبنى على الفتح فى باقى الحاالت وهو األصل 

 ثالثا : بناء الفعل األمر

ـ يبنى على السكون إذا كان صحيحا ) ذاكر ( ويبنى على حذف العلة إذا كان معتل 

 األخر ) اسع ( ويبنى على حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة ) حافظوا (

 األسماء المبنية 

) الضمائر ، أسماء اإلشارة ما عدا هذان وهاتان فيعربان إعراب المثنى ، 

واألسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى ، أدوات الشرط 

ام ، ما عدا أى ، بعض الظروف حيث ، ليل نهار ، ما عدا أى ، وأدوات االستفه

ماعدا اثنا عشر واثنتا عشرة فالجزء األول فيعرب إعراب  19:  11األعداد 

 المثنى والثانى مبنى على الفتح (

 

 : هو تابع يتبع المنعوت فى التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجمع  النعت

 اإلعرابية إال إذا إعرب المنعوت  والتنكير والمعرفة وال يعرف عالمته



 

 

النعت المفرد  نكرة + نكرة = نعت ) رأيت عصفورا جميال ( و معرفة + معرفة  -

 = نعت ) رأيت العصفور الجميل ( 

 النعت الجملة بعد النكرات صفات مثل رأيت رجال يسعى فى الخير  -

 : هو اسم نكرة يبين هيئة صاحب الحال ويكون منصوبا وصاحب الحال الحال

 معرفة 

 الحال المفرد معرفة + نكرة = حال ) رأيت الرجل سعيدا (  -

 الحال الجملة بعد المعارف أحوال مثل رأيت الرجل يسعى فى الخير  -

 

  التوكيد تابع اليعرف إعرابه إال إذا أعرب ما قبله وهو المؤكد وينقسم إلى: 

وهو تكرار اللفظ بنفس حروفه دون تغير سواء كلمة أو حرف أو  التوكيد اللفظى -

 فعل أو جملة 

وهى فى المفرد نفسه وعينه وفى المثنى كالهما وكلتاهما فى  التوكيد المعنوى -

 هما فى حالة النصب والجر وكله وكلهم وجميعهمحالة الرفع وكليهما وكلتي

 

 : هو اسم نكرة منصوب جاء ليزيل اإلبهام والغموض الذى قبله ويبين  التمييز

 المراد منه 



 

 

الكلمات التى تأتى الكلمات التى على وزن أفعل مثل أفضل أكثر أشد تعرب تمييزا 

منصوبا ) أفضل الرجال أخالقا ( فأخالقا تعرب تمييزا وهو تمييز ملحوظ وهناك 

 تمييز ملفوظ يأتى بعد الوزن أو المساحة أو الكيل 

 

ال تمييز لهما وإذا ذكرا بعد المعدود أعربا نعتا مثل اشتريت كتابا  2و1ــ العددان 

 واحدا 

والعددان يوافقا المعدود فى التذكير والثأنيت على اإلطالق سواء بمفردهما أو 

 ( 90:  20مركبة ) مع العشرة ( أو مع ألفاظ العقود ) 

التذكير والثأنيت على اإلطالق  يخالف المعدود ) التمييز ( فى 9: 3ـ األعداد من 

(  90:  20سواء بمفردهم أو مركبة ) مع العشرة ( أو مع ألفاظ العقود ) 

 وتميزهم جمع مجرور 



 

 

لو جاء مفردا خالف المعدود ) التمييز ( مثل عشرة رجال وإذا جاء  10ـ العدد 

  ( وافق المعدود ) التمييز ( مثل إنى رأيت أحد عشر كوكبا 9: 1مركبا مع )

ــ ألفاظ العقود تكتب بصيغة واحدة مثل عشرين أو عشرون على حسب موقعها 

اإلعرابى فلو جاء مرفوعة كتبت عشرون ولو كانت مجرورة أو منصوبة كتبت 

 عشرين 

ومضاعفتها  1000و 100مفرد منصوب وتمييز  99: 11ـ تمييز األعداد من 

 مفرد مجرور 

 : عند معرفة المعدود )التمييز ( مذكر أو مؤنث يعود إلى   ملحوظة هامة

المفرد لو كان جمعا وإذا نسيت التمييز ضع الرقم مع أى شئ تشتريه من البقال 

 مثل البيض وستعرف إذا كان مفرد أو جمع 

 

 كم + تمييز مفرد مجرور أو جمع مجرور باإلضافة + ! = كم خبرية  -

 ر أو جمع مجرور  + ! = كم خبرية كم + حرف جر + تمييز مفرد مجرو -

 كم + تمييز مفرد منصوب + ؟ = كم االستفهامية  -



 

 

حرف جر + كم + تمييز منصوب أ يجوز بجره فى هذه الحالة +؟ = كم  -

 االستفهامية 

 

   نكرة + معرفة = مضاف إليه 

 ) والمعرفة أربعة أنواع ) اسم علم ، معرفة ال ، الضمير ، اإلضافة 

  الفاعل هو من قام بالفعل والمفعول هو من وقع عليه الفعل والمفعول ألجله

يبين سبب القيام بالفعل والمفعول المطلق هو مصدر من نصف الصيغة اللغوية 

 للفعل 

  كان ترفع أسمها وتنصب خبرها ) كان وأصبح وصار وأمسى وبات ومازال

 ولعل وكأن ولكن (وليس (وإن تنصب أسمها وترفع خبرها ) إن وأن وليت 

  ) األفعال التى تنصب مفعولين ) ظن وجعل ووجد وزعم وحسب وأى وعلم

 وهناك أيضا ) ألبس وأعطى وأهدى ومنح ووهب (

 



 

 

 المجرد : هو الفعل الذى جميع حروفه أصلية وينقسم إلى  

مثل ) نصر ، قتل ، ضرب ، جعل ، وجد ، جلس ، فتح ، منع ، فرح  ـ مجرد ثالثى

، علم ، كرم ، شرف ، حسب ( ويأتى من الفعل الماضى وال تعتبر حروف 

 المضارعة حروف زيادة أو أصلية وحروف المضارعة ) أنيت ( 

 مثل ) دحرج ، وسوس ، زلزل (  ــ مجرد رباعى

  وفه األصليةالمزيد : ما زيد فيه حرف أو أكثر على حر

ـ مزيد بحرف ) أكرم ، أحسن ، قد م ، عظ م ، قاتل ، ضارب (   المزيد الثالثى :

ومزيد بحرفين مثل      ) انطلق ، انكسر ، اجتمع ، اقتدر ، احمر  ، تشارك ، 

تسابق ، تعل م ( مزيد بثالثة حروف مثل ) استغفر ، استخرج ، اخشوشن ، 

 استطلع (

( :ـ مزيد المزيد الرباعى  بحرف مثل ) تدحرج ، تبعثر ( ومزيد بحرفين )اطمأن 

 



 

 

  وجد علماء الصرف الميزان الصرفى فى ) فعل ( ولهذا نأتى بالفعل الماضى

ونرجعه إلى الفعل الثالثى ليكون وزنه فعل أو فعلل لو كان رباعى ثم نضف 

 الحروف الزائدة على كلمة فعل أو نحذف الحروف الناقصة مثل 

  استخرج األصل خرج فعل وندخل حروف الزيادة على فعل لتصبح استفعل

وكذلك محمود حمد فعل مفعول وكذلك ق من وقى توزن على فعل وتحذف الحوف 

 الناقصة ليكون الفعل على وزن ع 

 

 طريقة الكشف فى المعجم  

 ـ إذا كان فعل ماضيا مثل علم نكشف عنها فى باب العين فصل اللم مع الميم 

ـ فعال مضارعا أو فعل أمر أو مصدرا أو مشتقا ترد إلى الفعل الماضى مثل يشرح 

 ــ شرح 

ـ فعال معتل الوسط نرد حرف العلة ) و، ا ، ي ( إلى أصله عن طريق مضارعه 

 صام ــ يصوم 



 

 

ـ فعال معتل األخر نرد حرف العلة إلى أصله عن طريق مضارعه أو مصدره دعا 

 ــــ يدعو 

 به حرف مضعف نفك التضعيف رد  ــــــ ردد ـ فعال مجردا 

 ـ فعال به حرف زائد أو أكثر نحذف الحروف الزائدة استخرج ـــ خرج 

ـ فعال به حرف محذوف نرد الحرف المحذوف عن طريق اإلتيان بماضيه يصل ـــ 

 وصل 

 ـ اسما جمعا نرده إلى مفرده ثم نأتى بالفعل الماضى من مفرده 

مثل السماوات ــ المفرد السماء ــ الفعل سما ـــ معتل األخر نأتى بمضارعه يسمو 

 باب السين فصل الميم مع الواو 

 الحرف األول باب الثانى فصل 

 



 

 

 

الراهنة  الظروف" العرب يملكون أسباب قوتهم ، وهى االعتصام بحبل هللا ؛ ألن 

، والعالم كله ال يحترم إال األقوياء ، وللعرب تاريخ يتسم   التفرقتفرض التجمع ال 

انطلقوا حاملين مشاعل الهداية ، وكم من   قرنا 14بالتقدم فى كافة المجاالت فمنذ 

 أمة انتفعت بعلومها " 

 . الكلمات التى تحتها خط جميعها منصوبة . بين السبب 

  ، وبين نوعه ، فعال مبنيا استخرج ) فعال مجردا وبين نوعه ، فعال مزيدا

 وأخر معربا ، نعتا جملة (

  . بين نوع ) كم ( فى العبارة السابقة 

 . اكتب العدد الذى فى العبارة بالحروف العربية 

النبي رسول هللا محمد ، هنا  مسرىمدينة القدس ؟ لقد كان إليها  تعرفون" أال 

، كم ساعة  سماواتالتقى جميعهم ، ولم يكن ذلك نهارا بل ليال  ا عرج إلى سبع 

 قضاها في رحلته ؟ إنه لم يقض سوى جزء ييسير من الليل "

           . أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة 

  مزيدا ا وبين حروف  استخرج منها :  )  فعال ا مجردا ا وبين نوعه ،  فعال ا

 الزيادة ( .



 

 

  سماوات ـ سمات( ؟ -كيف نكشف في المعجم عن ) األنبياء 

  كم ساعة قضاها في رحلته ( بين نوع كم في الجملة السابقة ، واذكر نوع (

 تمييزها .

 ( قتلى .100( مدفع ، و)27( طائرة ، و)11بلغت خسائر العدو ) 

،  حلما مرجواالعلم فى كل بيت ، وأدى للبشرية ما كان من قبل  أثر" لقد دخل 

، فهو نور المرء فى كل المطالب ، وله  الميادينرائعة فى شتى  خدماتوقدم لها 

 آثار عديدة فى نهضة الحياة ورقيها " 

   أعرب ما تحته خط 

  استخرج ) فعال مبنيا واذكر عالمة البناء ، خبرا لفعل ناسخ واعربه ، فعال

 مجردا وآخر مزيدا (

  ضع كلمة نهضة فى جملتين تكون فى واحدة تمييزا وفى اآلخرى اسما لحرف

 ناسخ 

 

 



 

 

 

 من نص تبارك هللا ...  أحسن الخالقين :

قال تعالى " إن هللا فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 

الحى ذالكم هللا فأنى تؤفكون * فالق اإلصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر 

 حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم " 

 ـ هات مرادف تؤفكون وسكنا ومفرد النوى ومضاد حسبانا.      

 ات الكريمة من دالئل قدرة هللا ؟      ـ ماذا توضح لنا اآلي 

 ـ اكتب إلى نهاية اآليات المقررة ؟       

ـ ما الجمال فى  ) إن هللا فالق الحب والنوى ، يخرج الميت من الحى ، فالق 

 اإلصباح( ؟ 

" وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا األيات 

لذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقرومستودع قد فصلنا لقوم يعلمون * وهو ا

 األيات لقوم يفقهون " 

 ـ ما مرادف أنشأكم مستودع ومضاد تهتدوا ومفرد ظلمات ؟

 ـ ما الحكمة من خلق النجوم ؟ وما عالقة " لتهتدوا " بما قبلها ؟ 

 ـ ما المقصود بنفس واحدة ؟ وعالم يدل ذلك ؟        



 

 

 ـ ما الجمال " مستقر ومستودع " ؟ 

" وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا 

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى أثمر وينعه إن فى ذالكم أليات 

 "                لقوم يؤمنون

 ـ مرادف أخرجنا ومفرد قنوان وجمع دانية وينعه ؟         

 ـ وضح دالئل قدرة هللا الذى تحدثت فيها األية ؟              

 ـ ما الجمال فى " انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه " ؟  

 من درس عالم من ذهب

" لم يهتم العالم المصرى المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة  

ورونقها ، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة ولكن الخصائص 

الطبيعية والكيميائية ألصغر دقائقها هى التى أثارت فضوله بحثا واستقصاء 

 ودراسة " 

 ضاد يهتم ؟       ـ هات مرادف شهيته ومفرد الخصائص وم

 ـ كيف يستخدم الذهب والفضة فى عالج السرطان ؟  

 ـ ما الذى جذب نظر مصطفى السيد فى الذهب والفضة ؟               



 

 

 ـ ما المقصود ) النانو تكنولوجى ( ؟ 

" والواقع أن المتابع لسيرة الدكتورمصطفى السيد سوف يجدها حافلة بالعمل 

العديد من البحوث واألوراق العلمية التى فاقت  الجاد الدءوب ، الذى أثمر

الخمسمائة مطبوعة ؛ ولذلك نال العديد من الجوائز عبر مسيرته ، حتى يبوأ فى 

 النهاية رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر " 

ـ بم تميزت سيرة الدكتور مصطفى السيد ؟ وما الذى أثمرته ؟ وما الذى زرعته 

 ور مصطفى ؟فترة الجامعة فى الدكت

 ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من كلية ............ جامعة ............. فى عام 

 .............. 

ـ نجح الدكتور مصطفى السيد وفريقه فى معمل ............. بمدينة 

............................ للتوصل لنسبة نجاح فى شفاء سرطان الجلد بنسبة 

 الحيوانات ..........% على 

" ولقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعيطيها الناس لهما ، 

فمنهم من يعنى بالتختم والزينة بهما ، وقديما عنى الشعراء بالرونق والبريق ، 

 ولكن عندما يستخدمان فى شفاء مرضى السرطان فكيف تقدر قيمتهما " 

 مرضى ؟    ـ ما مرادف التختتم ومضاد يعنى ومفرد 

 ـ ما الذى أعطاه العالم المصرى مصطفى السيد للذهب والفضة ؟ 



 

 

ـ ما أهم الجوائز التى نالها الدكتور مصطفى السيد ؟ وما أهم المناصب التى توالها 

 الدكتور مصطفى السيد ؟

 ـ هل نسى الدكتور مصطفى السيد وطنه ؟ وما الدليل على ما تقول ؟ 

 من نص العلم واجب :

 المرء فى كل المطالب       العلم نور بين أيدى 

 يحفه من كل جانب     والجهل أشبه بالظالم                           

 ـ هات مفرد المطالب ومرادف يحفه  .

ـ اشرح البيتين موضحا فائدة العلم للفرد والمجتمع .مع بيان المقارنة بين العلم 

 والجهل .

 ور ، الجهل أشبه بالظالم ، يحفه من كل جانب( ؟ ـ ما الجمال فى ) العلم ن

 األعمال من ثقل المتاعب      العلم يعفى المرء فى

 يعـرو الحياة من النوائـب      فى العلم تخفيف لما

 ألبـواب التجارة والمكاسب       فى العـلم توسيع

 المذاهبوالعقائد و     فى العلم إصالح المفاسد                             

 ـ ما مرادف يعرو ومفرد النوائب ومضاد يعفى ؟



 

 

 ـ للعلم أفضال فى تخطى عقبات الحياة . اشرح ذلك      

 ـ لم كرر الشاعر " فى العلم " ثالث مرات ؟ 

 ـ ما الجمال فى ثقل المتاعب ، أبواب التجارة والمكاسب ؟ 

 ما للعلم من غرر المناقب    أنا ال أوفى ذكر

 باإلجماع محمود العواقب   العلميا قوم إن 

 ثم العلم ثم العلم واجب   يا قوم إن العلم 

 ـ هات مرادف العواقب ومضاد المناقب ومحمود .

 ـ ما النصيحة التى قدمها الشاعر فى البيتين السابقين ؟ وعالم تدل ؟

 ـ ما الجمال فى تكرار يا قوم ؟              

 ضه ................ ـ يا قوم أسلوب ............ غر 

 من موضوع لغة خالدة  :

"لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة ، أنها غدت لغة العلم   

األدب والسياسة والحضارة ، على اختالف مالمحها سواءأكانت فارسية أم يونانية 

أم هندية ، وجمعت بينها فى تالحم رائع ؛ فأصبحت لغة ممثلة لحضارة واحدة لها 

 رؤية إنسانية فريدة " 

 حم وجمع فريدة ؟ـ ما مرادف تال



 

 

وما الدليل على أنها أصبحت لغة ممثلة انت اللغة العربية لغة السيادة ؟ـ لما ك

 لحضارة واحدة ؟

ـ أمضت اللغة العربية من الزمان أكثر من ............. سنة ويتحدث بها 

 ....................... من البشر 

ة العربية ، وهى بذلك تتيح " إن أهمية اللغة تكمن فى أنها المفتاح إلى الثقاف

لمتعلميها االطالع على كم حضارى وفكرى هائل ألمة تربعت على عرش الدنيا 

 قرونا " 

 ـ هات مرادف تتيح ومضاد هائل وجمع عرش .      

 ـ دلل على أن اللغة العربية تربعت على عرش الدنيا قرونا . 

 ـ فيم تكمن أهمية اللغة العربية ؟ وماذا أتاحت لمتعلميها ؟      

 ـ لماذا يرغب غير الناطقين بالعربية فى تعلمها ؟ 

ـ " إن اللغة العربية هى أكثر اللغات الحية فرصة ألن تكون لغة عالمية .." من 

 قائل العبارة ؟ ومن الذى نشرها ؟ 

 من نص القراءة : " يقول العقاد :

الفكرة الواحدة جدول منفصل .. أما األفكار المتالقية فهى المحيط الذى " إن  

تتجمع فيه الجدوال جميعا ، والفرق بينهما وبين الفكرى المنفصلة كالفرق بين 

 األفق الواسع والتيار الجارف ، وبين الشط الضيق والموج المحصور .. " 



 

 

 ؟         ـ ما مرادف الجارف ومضاد المتالقية وجمع األفق والشط

 ـ ما الفرق بين الفكرة الواحدة واألفكار المتالقية ؟    

ـ ما الجمال فة " جدول منفصل " و" الواسع والضيق  ـ والجارف والمحصور "  

 ؟

" وقد تبدو الموضوعات التى تتمثل بها هذه األفكار ، فى ظاهر األمر ، أنها 

والشمال من الجنوب ، موضوعات تفترق فيما بينها افتراق الشرق من الغرب 

وحقيقة األمر أنها كلها مادة حياة ، وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود 

إليه .. أشبه باألمواج التى تتالقى فى بحر واحد ، وتخرج بنا من الجداول إلى 

 المحيط الكبير ... " 

 ـ ما مرادف تنبثق ومضاد تفترق وجمع ينبوع ؟ 

 خالف جوهرها . فسر هذه القضية .    ـ تبدو الموضوعات فى ظاهرها

 ـ ما الجمال " كلها تنبثق من ينبوع واحد " ؟ 

" لقد أدركت حين هويت القراءة أننى أبحث عن هذا كله ، أو أن هذه الهواية 

تصدر من هذة الرغبة .. وأدركت حين هويت القراءة أننى استطيع أن أضاعف 

 فكرى وشعورى وخيالى كما تتضاعف الصورة بين مرآتين " 

 ـ هات مرادف أدركت ومضاد هويت وجمع الهواية . 

 ه " أبحث عن هذا كله " ؟         ـ ماذا يقصد الكاتب بقول



 

 

 ـ لماذا أحب العقاد القراءة ؟ 

 ـ ما الذى أدركه العقاد حين هوى القراءة ؟                  

 من نص أنا البحر :

 وناديت قومى فاحتسبت حياتى    رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى

 عقمت فلم أجزع لقول عداتى   رمونى بعقم فى الشباب وليتنى 

 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى      البحر فى أحشائه الدر كامنأنا 

 ـ ما مرادف رجعت لنفسى وحصاتى ومضاد أجزع ورمونى مفرد أحشائه ؟

 ـ انثر األبيات السابقة موضحا بم اتهمت اللغة العربية ؟ وبم ردت عليها؟ .  

عقمت ،  ـ ما الجمال فى ) رجعت لنفسى ، فاحتسبت حياتى ، رمونى بعقم ، بعقم

 أنا البحر فى أحشائه الدر كامن ( ؟ 

 وكم عزا أقوام بعز لغات    أرى لرجال الغرب عزا ومنعة

 من القـبر يـتتدنينى بغير أناة     أرى كل يوم بالجرائد مزلقا

 ـ ما مرادف منعة وجمع مزلق ومضاد أناة ؟

 ـ بين سر عزة الغرب وناقش دور الجرائد فى إضعاف اللغة .         

 ـ ما الجمال فى " عزة ومنعة " ، ويدنينى ؟  



 

 

 بسطت رجائى بعد بسط شكاتى     إلى معشر الكتاب والجمع حافل

 وتنبت فى تـلك الرموس رفاتى     فإما حياة تبعث الميـت فى البلى

 ممـات لعـمـرى لم يقــس بممـات       وإمـا ممـات ال قـيـامـة بـعـده

 ـ ما مرادف قيامة ورفاتى ومفرد رموس ومضاد البلى وحافل ؟  

 ـ ماذا طلبت اللغة العربية من أبنائها فى نهاية حديثها ؟

 ـ ما الجمال فى بسطت رجائى بعد بسط شكاتى ، فإما حياة ـ وإما ممات ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 0  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 عذدجأوًلا : انقراءج انمر                        

 ـ موضوع ) انكىز قثم أن ٌضٍع ( 0
ٚػٕذِخ  ٜطٍٛ حألخش, ٚلخَ رٛمؼٙخ فٟ حٌذٌٛ رؼٕخ٠ش ٚحكذس  سحٌقخٛس حٌىز١شِٓ  أكنش ػذدحٚمغ حألعظخر دٌٛحً ػٍٝ ِخثذس ػُ 

 حِظأل حٌذٌٛ عؤي حٌطالد "ً٘ ٘زح حٌذٌٛ ِّظٍت ؟

 ٝ:٠ٍ ١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخر ِّخٛحد قحخظش حٌ حٌغخرمشس فمشحٌىٍّخص فٝ حٌٌّؼخٟٔ  ء فّٙهٛمٍٝ ) ح( ػ 

 ل(ثفخ -ِىظًّ  -ع س:فخ «ِّظٍت » ِنخد – ٢                        (أػٕخء –طلض  -)رؼذ «:طٍٛ »ِشحدف—١

 ؟أٚال ٠ـذ ٚمؼٙخ  ُمش؟ ٌٚرخٌغفٝ حٌظـشرش ح حٌىز١شس)د( ِخرح طّؼً حٌقخٛس 

 زش؟ٍحٌط , فزُ أؿخرٗ أكذحٌغخرمش ش رحٌظـش ٥ظخر ػٓ فىشس ٘زع( عؤي حألؽ)

 )د( ػًٍ: حخظالف حٌؼمٛي فٝ طف١ش ِفَٙٛ حٌٛلض.

اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ 

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  

 «.مضفحط» , ِٚنخد«حٌّظظخ١ٌش» : ِشحدف) ح( ٘خص ِٓ حٌؼزخسس 

 شُ٘ ٌٍٛلض؟غ١طف فٟ)د( ِخ عزذ حخظالف حٌٕخط 

 غ أ٘ذحفٕخ حٌىزشٜ؟ِ)ؽ( و١ف ٠ـذ أْ ٔظؼخًِ 

 ٌقخكز١ّٙخ:ط١١ٓ )د( حٔغذ حٌم١ٌٛٓ ح٢

 ض حٌٛلض ٚأٔض ؽخد م١ؼه حٌٛلض ٚأٔض و١ًٙؼارح م - ١

 .ِٓ أْ طن١ف عٕٛحص اٌٝ ك١خطه  رذالطن١ف ك١خس اٌٝ عٕٛحطه  ْحٌلىّش أ ـ٢

ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ أ٘ذحف اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  

وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  ٌٚىٓ حطفك  حٌـ١ّغ  ػٍٝ  أ١ّ٘ظٗ ٚػٍٝ أٔٗ وٕض  حٌزٞ  ارح لذسٖ حإلٔغخْ , ٚػشف و١ف  ٠غظخذِٗ , حعظطخع 

 أْ  ٠ٍّه  وً ؽٟء

 «.ؿضء » ٚوٍّش أخشٜ ِنخد٘خ«  حطـخ٘خطٗ »وٍّش ِؼٕخ٘خ حٌغخرمش) ح( أخشؽ ِٓ حٌفمشس 

 زش ٌٍٛلض؟غ١خي رخٌٕؿض حألفف١ُ حخظٍ - ١)د( 

 ػالَ حطفمض حألؿ١خي رخٌٕغزش ٌٍٛلض؟-٢

  قذ رٙخ؟مع ػٓ حٌقخٛس حٌىز١شس. فّخرح ٠ٛطلذع حٌّٛم - ١(  )ؽ

 حٌـٍّظ١ٓ حٌظخ١ٌظ١ٓ: فٟؤ طفٛد حٌخ - ٢

 شكٍش حألخ١شس.ّحٌ فٟ سحٌقخٛس حٌىز١شغ م٠ـذ ٚ ـ 

 ُ حٌف١ض٠خء.لغ٠ؼًّ  حٌـخِؼٟ وخْ حألعظخر ـ 

 أؿخد أكذ حٌطٍزش رلّخط: أٗ  ِّٙخ  وخْ ؿذٚي حٌّشء ١ٍِجخً رخألػّخي , فبٔٗ ٠غظط١غ ػًّ حٌّض٠ذ  رخٌـذ ٚحالؿظٙخد

 : ٓع١١ٓ حٌمٛر ٠ٍٝ ِّخ لش ٌّخقل١)ح( طخ١ش حالؿخرش حٌ

 خ(عِىذ-حشصحخ -)فخسغخ  ) ١ٍِجخ ( خدنِـ ٢               طٙخْٚ( -غ حؿطش -)ؽذس  :.(كّخط) دف ِشح - ١

 حٌؼزخسس: مٛء فٟ)د( ٚمق 

 حألعظخر؟ ظشِٔخ ٚؿٙش  -٢                            ِٛلف ل١ٍض ٘زٖ حٌؼزخسس؟ أٞ فٟ - ١

 .سمٛي ِؤػٛر. دًٌ ػٍٝ رٌه وزشٞ ١ّ٘ش ٚل١ّش أٌٍٛلض  )ؽ( 

 خد؟ؽ٠لذع ارح... م١ؼض حٌٛلض ٚحٔض  )د( ِخرح

 أؿخد أكذ حٌطٍزش رلّخط: أٗ  ِّٙخ  وخْ ؿذٚي حٌّشء ١ٍِجخً رخألػّخي , فبٔٗ ٠غظط١غ ػًّ حٌّض٠ذ  رخٌـذ ٚحالؿظٙخد

 ) أ ( ٘خص : ِشحدف ) حٌّشء ( ٚ ؿّغ ) ؿذٚي ( ِٚفشد ) حألػّخي ( 

  ) د ( ِخ أُ٘ حأللٛحي حٌّؤػٛسس حٌظٟ طز١ٓ أ١ّ٘ش حٌٛلض ؟

 ) ؽ ( طلذع حٌّٛمٛع ػٓ حٌقخٛس حٌىز١شس . فّخرح ٠ؼٕٟ رٙخ ؟ ِٚخ حٌّمقٛد رـ ) حٌذٌٛ ( ؟ 

أؿخد حألعظخر فذلض  .... ٌٚىٓ ١ٌظ  رٌه حٌغزذ حٌشث١ظ ... فٙزح حٌّؼخي  ٠ُؼٍّٕخ أٔٗ  ٌٛ ٌُ ٔنغ  حٌقخٛس حٌىز١شس  أٚالً  ِخ وخْ 

 حٌزؼل  ِٚخ حٌقخٛس  حٌىز١شس؟  ربِىخٕٔخ  ٚمؼٙخ أرذحً  ".... ػُ لخي  ) لذ ٠ظغخءي

 ) ا( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن قٌما ٌأتً:
 الصخر( —الصخرتان  -)الصخرة  «  .الصخور» مفرد-٢ بمكاننا( —باستطاعتنا -)ٌعجزنا «. بإمكاننا» مرادف   — ١

 علمنا المثال الذي ذكر األستاذ؟ٌ اذام -١)ب(
 ؟ثال فً حٌاتناكٌف نستفٌد من هذا الم -٢

 من الدرس ؟ فهمت  )ر( ما معنى الصخور الكبٌرة كما

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ  ٟٔحٌقف حٌؼخ

 حٌؼخٟٔ

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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أؿخد حألعظخر فذلض  .... ٌٚىٓ ١ٌظ  رٌه حٌغزذ حٌشث١ظ ... فٙزح حٌّؼخي  ٠ُؼٍّٕخ أٔٗ  ٌٛ ٌُ ٔنغ  حٌقخٛس حٌىز١شس  أٚالً  ِخ وخْ 

 أرذحً ربِىخٕٔخ  ٚمؼٙخ 

 الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى : ةتخير اإلجاب) أ( 
 ثٌل(.األما -األماثل  -ة ثلاألم ): ( المثال )جمع0              ' تأخرنا(.عجزنا  -( : )فشلنا  إمكاننا )مضاد  0
 ب( ماذا ٌعلمنا هذا المثال ؟)

 ما المقصود بالصخور الكبٌرة ؟)ج( 
 عن الوقت ؟ محمودماذا قال زكى نجٌب )د( 

اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ 

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  

 ) أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ش(.ظٍفِخ -ِظفمش  -ِشحدف))ِظزخ٠ٕش(( : )ِظلذس                   ِفُٙ(. -ِفَٙٛ  -: )فُٙ   (ِفخ١ُ٘) ِفشد   

 ل١لش :ق( حًِخَ حٌؼزخسس غ١ش حxٌ( حًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػالِش )√ ِش )ال)د( مغ ػ

 ( ) فٛح كٛي أ١ّ٘ظٗ.ظٍحطفك حٌٕخط ػٍٝ طؼش٠ف حٌٛلض, ٚحخ 

 ( ) 0ارح ٍِه حإلٔغخْ ٚلظٗ ٍِه وً ؽٝء

 ٚػالَ حطفمٛح ؟ف حٌٕخط ؟ ظٍ)ؽ( ف١ُ حخ

 حٌّٛمٛع, فّخرح ٠ؼٕٝ رٙخ ؟ فٟوش حٌىخطذ )حٌقخٛس حٌىز١شس( ر( )ف

اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ 

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  ٌٚىٓ حطفك  حٌـ١ّغ  ػٍٝ  أ١ّ٘ظٗ

 حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :)أ( طخ١ش 

 حٌّئؿً(. -حٌـ١ً -: )حألؿً(  ألؿزخي) فشد ِ                   ش(.ظٍمِخ -ِظؼخلزش  -(: )ِظظخ١ٌش  ِظزخ٠ٕش ِشحدف)

 طؼخْٚ(. -ٍف ظحخ -(: )طؾخسن  حطفك ِنخد) 0)

 ً٘ ٌٍٛلض ِفَٙٛ ٚحكذ ؟ ٌّٚخرح ؟)د( 

 أٌمٝ حألعظخر ِلخمشطٗ ؟ ٟءؽ أٞ)ؽ( ػٓ 

 خظشحػخص ػشر١ش (ـ  ِٛمٛع ) ح٢
وخْ حٌؼشد أٚي ِٓ فىش فٟ حٌنٛء ٚو١ف١ش حعظخذحِٗ ٠ٚؼذ حرٓ ح١ٌٙؼُ ِٓ ػزخلشس حٌؼشد حٌز٠ٓ ظٙشٚح فٟ حٌمشْ حٌؼخؽش ح١ٌّالدٞ 

 فٟ حٌزقشس

 ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : أ)  
 القرائن(. -األقران  -( : )القرون  القرن جمع )ـ            (.قوربع—عبقر  - عبقريمفرد ) عباقرة(( : ) ـ
 ب( أٌن ظهر ابن الهٌثم ؟ ومتى ؟ وما أهم اكتشافاته ؟)
 الطب والجراحة. فًٌن نبغوا ذثة من علماء العرب الكر ثالذ( ا)ج

٘زٖ كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء 

 ٌُٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخ

 ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :أ)
 كل ما سبق(. - األدبً -نى فال - العلمً: ) الرقًمظاهر  هً« ةارالحض»ـ 
 العوالم(.. -المعالم  -)العلماء «:  مل  العا » جمعـ 

 )ب( متى بدأ العرب نهضتهم العلمٌة ؟
 ....................و..................... و......................  مجال الطب : فً)ج( أكمل : نبغ من العرب 

ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ طؼظزش ١ٌٍٝ ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق 

 ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ الخظشحػخطٙخ حٌظٟ طض٠ذ ػٍٝ ِخثش حخظشحع

 .( اختراع معنى : )ـ   ٌنعقد( مضاد : )ـ   جملتٌن من عندك :فً هات )أ ( 
 ح لماذا حصلت )لٌلى عبدالمنعم( على وسام االستحقاق.ض)ب( و

 ها.نلٌلى عبدالمنعم اختراعات كثٌرة. انكر ثالثة م )ج( للدكتورة

طؼظزش ١ٌٍٝ ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ 

 ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ الخظشحػخطٙخ حٌظٟ طض٠ذ ػٍٝ ِخثش حخظشحع

 ى :لالقوسٌن لما ٌ) أ( تخٌر الصواب مما بٌن  
 تهمل(. -تترك  -: )تخسر  ( تحصل مضاد ) ـ             سوائم(. -أوسمة  -( : )وسائم  وسام) جمع  ـ

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 م حصلت لٌلى عبدالمنعم من مؤتمر جلوبل ؟ ولماذا ؟)ب( عال
 و ............ـــــــــــــــــــــــــ  ى عبدالمنعمٌل)ج( أكمل : من اختراعات ل

حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط  وّخ ٔزغ ِٓ

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 )أ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 
  الجرحى( -الجروح  -( : )الجراحات  الجراحة) جمعـ            األولى والثانٌة( -أجاد  -: )برع (  بغ) نرادف م ـ
 المجاالت ؟ أيب( متى بدأ العرب نهضتهم العلمٌة ؟ وفى ) 
 ا ؟عمختر ون؟ وكٌف تك العربًرع الطفل ( ماذا اخت ج) 

 وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ

 مسرحٌات(. -أبعاد  -( : )أنواع  فنون) مرادف ـ        ً ٌلا بٌن القوسٌن فٌما ) ا ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مم 
 تعلٌم(. -م لع -لم ا(: )ع علماء مفرد)ـ                          تأثر(. -ف لتخ -: ,)برع (  بغ) ناد ضمـ 
 الطب ؟ فًن صاحب كتاب القانون م( ما أهم إنجازات ابن الهٌثم ؟ و)ب

 ال ٌرتبط بمرحلة عمرٌة. دلل على ذلك.)ج( االختراع 

٘زٖ كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء 

 ٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخٌُ

 ه فى جملة :ضع) أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن, و
 ات(.كالفل -ك. المفالك (: )األفال لكفال جمع) ـ            القدم(. -التخلف  —( : )البداوة  الحضارة مضاد )ـ 
 ألف عام(. -مائة عام  -( : )عشرة أعوام  القرن معنى ) ـ

 الحضارة ؟ انعو)ب( ما الدلٌل على أن العرب هم ص
  ن قام بأول محاولة للطٌران ؟ وماذا كان ٌستخدم ؟م ج ()

ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ طؼظزش ١ٌٍٝ 

 ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ

 (. اختراع معنى : ) ـ (. وسام جمع : ) ـ(.  ٌنعقد مضاد : ) ـ:  ت)أ( ها 
 االستحقاق.)ب( وضح لماذا حصلت )لٌلى عبدالمنعم( على وسام 

 )ج( للدكتورة لٌلى عبدالمنعم اختراعات كثٌرة. انكر ثالثة منها.

وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط 

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 «.جراحة »  جمع : ـ.  «قرونا»مفرد:  ـ  «. بغن»مرادف :  ـ)أ( هات :  
 هذا المجال. فًفاتهم لا بمؤدكرها مستشهذب والجراحة, اطمجال ال فً)ب( للعرب إسهامات عدٌدة 

 )ج( ما اسم الوسام الذى حصلت علٌه لٌلى عبدالمنعم ؟ وما هى مخترعاتها ؟

ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ 

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 .( اتفمؤل مفرد: ) ـ  ( بغنمرادف: ) ـ)ا ( هات:  
 )ب( ما أهم إسهامات ابن سٌنا فى مجال الطب ؟
 ل على ما تقول.ل)ج( هل االختراع ٌرتبط بمرحلة عمرٌة معٌنة ؟ د

 األٌام(. - الحاوي -كتاب: )القانون  الرازيألف  ـ)د( تخٌر:
 (.البٌرونً -ابن الهٌثم  -اخترع أول إبرة جالسة على سن: )ابن ماجد  ـ
 ات الثقب(.ذالخزانة  -المعدات الجراحٌة  -التٌومٌن  ط ئحوا : )الزهراوياخترع  ـ
 كل ما سبق( -الكامٌرا السوار  -من االختراعات المستقبلٌة: )النانوتكنولوجى ـ 

حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء  ٘زٖ كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ 

 ٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخٌُ

  ) ح( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ:
 (.ونالقان -الحاوي  -ـ  ألف الرازي فً الطب كتاب: )الفوائد       ٌوازٌها (. –ٌؤٌدها  -ـ معنى) ٌؤكدها ( : ) ٌكاتبها 

 ٌؤكدها التارٌخ ؟ التًما الحقٌقة   )ب( 
 .الهجري الثانًالقرن  فًنهض فٌها العرب  )ج( عدد المجاالت التً

 ة عربٌة ؟أكامر  عمعبدالمن( بم تمٌزت))لٌلى د)
 ا ؟ع( كٌف تكون مخترهـ)

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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حٌزلخس ٚطؼذد سكالطُٙ حٌزلش٠ش فٟ حٌّل١و حٌٕٙذٞ ٚحٌزلش حٌّظٛعو ِٚغ وؼشس حٌغلذ ٚحٌغ١َٛ ٚحٔؼذحَ حٌشإ٠ش  ِٚغ سوٛد حٌؼشد

 طٛفٍٛح الخظشحع حإلرشس حٌّغٕخه١غ١ش " حٌزٛفٍش " ٚحٌظٟ وخٔض فظلخ فٟ طخس٠خ حٌزؾش٠ش

 . ٚمٛف( ش ِنخد٘خ : )وّ ـ                  .(أعفخس وّش ِؼٕخ٘خ : ) ـ            )أ( ٘خص ِٓ حٌفمشس:

 ٌّخرح حخظشع حٌؼشد ح إلرشس حٌّغٕخه١غ١ش ؟  د( )

 خه١غ١ش ؟ٕو١ف هٛس حرٓ ِخؿذ ح إلرشس حٌّغ )ؽ(

 ِخ حٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ حالخظشحػخص ال طشطزو رّشكٍش ػّش٠ش ِؼ١ٕش ؟  ( د)

 ظ١ٓ :١ٌخظحٌـٍّظ١ٓ حٌ فٟد حٌخطؤ ٛف )٘ـ(

 .حص حٌؼمذرحٌخضحٔش  حٌز١شٟٚٔحوظؾف  ـ                 رظؾش٠ق حٌؼ١ٓ, ٚأٌف وظخد )حٌمخْٔٛ(. حٌشحصٞلخَ  ـ

ِٚغ سوٛد حٌؼشد حٌزلخس ٚطؼذد سكالطُٙ حٌزلش٠ش فٟ حٌّل١و حٌٕٙذٞ ٚحٌزلش حٌّظٛعو ِٚغ وؼشس حٌغلذ ٚحٌغ١َٛ ٚحٔؼذحَ حٌشإ٠ش 

 طٛفٍٛح الخظشحع حإلرشس حٌّغٕخه١غ١ش " حٌزٛفٍش "

 . «الفٌوم» مفرد :  ـ «.تعدد» ى:نمعـ      . :ك) أ ( هات فى جملتٌن من تعبٌر
 أدت إلى اختراع اإلبرة المغناطٌسٌة)البوصلة( ؟ التً)ب( ما األسباب 

 ى طور البوصلة ؟ذال العربًن العالم م)ج( 
 أن تكون مخترعا ؟ -أٌها الطالب  -)د( كٌف ٌمكنك 

 ــ موضوع ) عانم مه رهة (3

 

 

 

 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 5  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 

 

 
 ٢0١9ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 6  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 
 ِٓ ِٛمٛع ) ٌغش خخٌذس ( -٤

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 7  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 8  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 
 ػخ١ًٔخ : حٌٕقٛؿ حألدر١ش

 ـ ِٓ ٔـ ) طزخسن هللا أكغٓ حٌخخٌم١ٓ (١

 

 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 9  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 

 

 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 01  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 

 

 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 00  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 
 ـ ٔـ ) حٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ (٢

ال أعّٝ حٌىش٠ُ وش٠ّخ كظٝ طغظٜٛ ػٕذٖ فذلش حٌغش حٌخٍك ٘ٛ ؽؼٛس حٌّشء رؤٔٗ ِغجٛي أِخَ م١ّشٖ ػّخ ٠ـذ أْ ٠فؼً ٌزٌه 

 ٚفذلش حٌؼال١ٔش

 ١ٓ:عِّخ ر١ٓ حٌمٛ د) ح ( حخظش حٌقٛح

ٓ  —سغزش -خط غكا) «:. ٛسؼؽ »ِشحدف -٢     والّ٘خ فٛحد(—حٌخالثك -)!ألخالق  : « كخٍحٌ »ّغ ؿـ ١  (طّ

 )د( ِخ ح١ٌّضحْ حٌذل١ك حٌزٜ ٚمؼٗ حٌىخطذ ٌألخالق حٌىش٠ّش؟ 

 ح ؿّخ١ٌخ ٚٚملٗ.شِٓ حٌفمشس طؼز١ )د( ٘خص

 ٍّشظك هللا حٌقزخف ػٓ ؾ٠ » حٌّؼٕٝ:  حوظذ ح٠٢ش حٌذحٌش ػٍٝ ٘زح« ١ٓمطزخسن هللا أكٓ حٌخخٌ» ـ ٔ)د( ِٓ 

 . « ٠ـش٠خْ رلغخد ّشمٚحٌ ؾّظح١ًٌٍ, ٠ٚـؼً حٌ

 حٌظٟ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك ٘ٛ حٌقشخش  حٌخٍك ٘ٛ حٌذػش حٌظٝ طظشلشق فٝ

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 :حٌخطؤ٠ذ ٛع طق0حٌقل١لش  ( أِخَ حإلؿخرش غ١شXحٌقل١لش ٚػالِش) حإلؿخرش حًِخَ ( √) شِػال مغ) ح(  

 ( )           (٠ـزٓ) ِنخد٘خ  ( ٠ـظشةـ )٢     ( )  طٍّغ ( )ِشحدفٙخ (طشلشقـ ) ١

 ( )           .(حٌشكخَ)ؿّؼٙخ  (حٌشك١ُـ ) ٣

 ـ.ٕحعُ وخطذ حٌ  وشرٚح رؤعٍٛرهحٌفمشس حٌغخرمش  شفؽ)د( ح

 ؟(حٌخٍك) وٍّش  وشس (؟ ٌّٚخرححٌقشخش لٛي حٌىخد: )حٌخٍك ٘ٛ ٟفـّخي ( ِخ حٌؽ)

 ٚآػخسٖ. ٔضٚي حٌّطشٍٝ حٌذحٌش ػ ح٠٢ش ذحوظ«: حٌخخٌم١ٓ غٓكأِٓ ٔـ ٚطزخسن هللا  )د(

ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظخثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق  

 ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍش فٟمّخثشُ٘ ١ٌٚؼزض  ف١ٍلٟ

 ٠ض٠ً( -غ ن٠ -)٠ئوذ  «:ضؼز٠»ِنخد-١ :ٓحٌمٛع١ِٓ ر١ٓ  دحٌقٛح طخ١ش) ح( 

 رٚٚحص ( –ٚحص ر - أدٚحص)« رحص »ؿّغ -٣              وشِش(-ِىشِش  -)ِىشَ  «ِىخسَ »ِفشد -٢

 مّخثش حٌٕخط وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس؟ ١ٟ)د( و١ف ٔل

  « مّخثشُ٘ ١ٌٟ١ل »مق حٌـّخي فٝٚ( ؽ)

 حٌظٟ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك ٘ٛ حٌقشخش  طظشلشق فٝ حٌظٟؼش ِحٌخٍك ٘ٛ حٌذ

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 .(طظشلشق) , ِٚنخد(حٌؾـخع)غ ّ: ؿ٠ؤطٟ ) ح ( ٘خص ِخ 

 خ؟ّغّٝ سك٠١غخْ حًْ ٠ٔغظلك حإل ظٝ)د( ِ

 ؟ ٌّٚخرح؟«ح١ٌذ حٌظٟ طغخػذ »أَ   «حٌخٍك ٘ٛ حٌذِؼش حٌظٟ طظشلشق » : دقحٌظؼز١ش٠ٓ أ ٞ)ؽ(حً 

 حٌظٟ طظشلشق فٝ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك ٘ٛ حٌقشخش  حٌظٟؼش ِحٌخٍك ٘ٛ حٌذ

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 حٌٙـَٛ(. -حالرظؼخد  -: )حٌمشد «  ٛسٕفحٌ»ِشحدف  0  : مٛع١ٓر١ٓ حٌأ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ) 

 نخثً(.فحٌ -حألفخمً  -ن١ٍخص ف: )حٌ  «ن١ٍشفحٌ » ؿّغ  0

 )د( و١ف حٔظٙٝ حٌىخطذ اٌٝ طلذ٠ذ ِفَٙٛ حٌخٍك ؟ ٚو١ف ٔؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟

 : ............ )ؽ( أوًّ : ))حٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش(( ٚ))حٌٕف١ش ِٓ حٌشر٠ٍش(( ر١ّٕٙخ

ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظخثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق 

 ف١ٍلٝ مّخثشُ٘ ١ٌٚؼزض فٝ ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍش

 :..........« ٠ؼزض» ِنخد  :..........« ِىخسَ» )!( ِفشد «:..........حٌؾؼٛس»ِشحدف  : ـ )أ( أوًّ ِخ ٠ؤرٝ

 )د( ِخ ِفَٙٛ حٌخٍك وّخ طفُٙ ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ؟

 )ؽ( و١ف ٔؼؼُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 09  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 مّخثشُ٘((. ف١ٍلٟق حٌـّخي فٝ لٌٛٗ : ))م)د( ٚ

خثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظ

 مّخثشُ٘ ١ٌٚؼزض فٝ ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍش ف١ٍلٟ

 حالرظؼخد(. —حٌلذ  -( : )حٌشغزش  حٌٕفٛس ِؼٕٝ ) ـ  )أ( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ (ٌمٛع١ٓ : 

 ٠ّلٛ(. -٠مشس  -)٠ئوذ « : )٠ؼزض ِنخد  ـ           حٌٕخطؾ(. -حإلٔظخؽ  -( : )حٌٕظ١ـش  حٌٕظخثؾ ِفشد ) ـ

 )د( و١ف ٔؼظُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟

 )ؽ( ِظٝ ٠غظلك حإلٔغخْ أْ ٠ٛمف رؤٔٗ وش٠ُ, ٚسك١ُ ؟

 )د,(ِخ حٌـّخي فٝ : ))حٌشغزش فٝ حٌغن١ٍش ٚحٌٕف١ش ِٓ حٌشر٠ٍش(( ؟

 ( حٌمشحءس ك١خس ٌٍل١خسـ ِٓ ٔـ ) ٣

 

 

 تدرٌبات الكتاب المدرسً

 

 

 

الذي تتجمع فٌه الجداول جمٌعا  , والفرق بٌنهما   إن الفكرة الواحدة جدول منفصل.. أما األفكار المتالقٌة فهً المحٌط"
 "..المحصور  األفق الواسع والتٌار الجارف, وبٌن الشط الضٌق والموج وبٌن الفكرة المنفصلة كالفرق بٌن

 
 ٌمذ أدسوض ك١ٓ ٠ٛ٘ض حٌمشحءس إٟٔٔ أرلغ ػٓ ٘زح وٍٗ ,أٚ أْ ٘زٖ حٌٙٛح٠ش طقذس ِٓ ٘زٖ حٌشغزش ..

 

    حفظ   اللغة العربٌة تنعً حظها     الثال الدرس 
 لشاعر النٌل : حافظ إبراهٌم 

  

      
 ٌغش خخٌذس      ل ال ة الوحد  ا



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 03  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 

 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 04  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 

 ِٓ ٔـ ) حٌفالف (ـ ٣
 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

   ٓ  ِٕخفـغ ؿّـــش أخــــــــشٜ ٚفـٟ ه١ــــشٞ ,ٚال ِـ

 :١ٓع) ح( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛ 

 حٌؼغش(-حٌؾمخء -)حٌغٕٝ  :(شغح١ٌ)ِنخد ـ ٢         حٌلش٠ش( -حٌىظخْ  -)حٌقٛف  :( حٌؼٙٓ)ِؼٕٝ ـ ١

 الف ٌٍٛهٓ وّخ طفُٙ ِٓ حألر١خص؟فحٌ فغ)د( ِخ ِٕخ 

 مش؟رخغٌح ً حألر١خصثلخ )د(ِٓ                   ؟«غشح٠١ـٍذ حٌ ٚلطٕٟ » ش: ػ)ٚ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخ

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح 

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 :طٟٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛعٓ ف١ّخ ٠خقحٌ خرم١ٓ حخظشٌغحٌز١ظ١ٓ ح ٟفٝ حٌىٍّخص ٔ)ح( ػٍٝ مٛء فّٙه ٌّؼخ 

 حٌفم١ش(— ٌٟحٌخخ -ؼّٛسّ)حٌ : .(حٌمفش)ِنخد  -٢  حًكٛي( -غ فدأ —ذ ١ؿأ) :( سدأ)ِشحدف  -١

 الف؟فخرم١ٓ؟ ِٚخ دٚسٔخ طلٛ حٌغحٌز١ظ١ٓ حٌ فٟالف ف)د( رُ ٠فظخش حٌ

 .(سد طشحرٙخ طزشح)ألٌٛٗ:  فٟ)ؽ( ٚمق حٌـّخي 

 ػٍٝ ٘زح حٌّؼٕٝ ذ ِّخ طلفع ِٓ حٌجـ حٌز١ظ١ٓ حٌذح١ٌٓظ. حوشحح كضغٍّٗ ألٚالدٖ ػض٠٠ٚ حٌٛحدْٞ ٠لفع ؤر الف)د( طؼٙذ حٌف

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح فــال

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 ؽخ٘ذ(أ —طـٛي أ -كٛي أ) «:..............سدأ»ِشحدف-١ :٠ؤط١ٟٓ حٌم١ِٛٓ ٌّخ رحإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ  ( حخظش)أ

 س(ٚاوؼخّٚٔخء  -زخع ٚحلٕخع اؽٚ -)غٕٝ ٚػشحء «:..............فمشح »ِنخد   -٢
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 فمشحص( -ِفخلش  -)لفخس «:..............لفش» ؿّغ  -٣

  (هذسح —سحهزش  —)سهزش  :.............. «هذس »شدفِ-٤

 لخي؟ فّخرححٌّقشٞ الف فحٌ ١خص رؤِـخدرفٝ حأل خػشؾٕٝ حٌغ)د( ط

 ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼ١١ش؟« طزشح سد طشحرٙخأ (»ؽ)

 خرح؟٠ٌّٓ أؿًّ؟ ٚظؼز١شأٜ حٌ « صسػخ شحرٙخط سدأ -طزشح طشحرٙخ سدأً ») د( 

 ١ٓ ٠لّالْ ٘زح حٌّؼٕٝظذ ِّخ طلفع ر١ظحو«. ِقش٠ؼًّ ِٓ حؿً ٔٙنش  الف حٌف» )٘ـ( 

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

 حٌقٛف(-حٌلش٠ش -)حٌىظخْ «:حٌؼٙٓ»ِؼظٝ-١  حٌم١ِٛٓ:١ٓ رحٌقل١لش ِّخ  شطخ١ش حإلؿخرح( 

 (حٌقزشـ شؼغحٌ ـش ؾ)حٌ «:ش١ٌغح» ِنخد -٣ (ِغّٕٟ - ِغخّٟٔ - أغٕخِٟ «:)ّٕٝغ»ؿق-٢

 الف وّخ فّٙض ِٓ حٌز١ظ١ٓ.فأػّخي حٌ لوش ٠ؼر( حد

 ؟ «شح١ٌغٝ ٠ـٍذ حٕطلٚ»لٛي حٌؾخػش:  فٟـّخي ( ِخ حٌؽ) 

 طشحرـــــٙخ طزــــــــــشحأسد  أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 .(زشقخ) ٚوٍّش ِمخرٍٙخ (طشحد حٌز٘ذ)) ح( أخشؽ ِٓ حٌز١ظ١ٓ وٍّش ِؼٕخ٘خ  

 الف وّخ طفُٙ ِٓ حٌز١ض حألٚي؟فرُ ٠فظخش حٌ ـ١)د( 

 حٌّؤوً ٚحٌٍّزظ. ٚمق رٌه. ٕظؾع ١ٌس٠ض فالفحٌ ـ٢

 .؟«سد طشحرٙخ طزشحأ»خػش: ؾلٛي حٌ فِٟخ حٌـّخي ـ ١( ؽ)

 ؟ «لفشح.. فمشح » لٌٛٗ  فٟمٝ ع١حٌّٛ ٚمق ِقذس ـ٢

 ومـه كـرمــً نكـم عـىة رطــة فمــه وخهـً نكـم

 وقطىـً ٌجهــة انٍســــرا ومـه حقهـً نكـم قصـة

 غ: لفش.............ّؿ ..................ش: ٘ٛز) ح( أوًّ: حٌظ

 ؟طزشحالف حٌظشحد فحٌ و١ف ٠شد ـ ١)د( 

 ؟حٌٕفٟ فٟ حٌز١ض حٌؼخٟٔ ىشحسط رححفخدِخ-٢

 ضح(؟زسد طشحرٙخ طأ) خػشؾلٛي حٌ فٟ )ؽ( ِخ حٌـّخي

 ذ ِّخ كفظض حألر١خص حٌذحٌش ػٍٝ رٌه.ظػض٠ضس كشس. حو ألٚالدٞ رالدٞ) د( حكفع 

 طـــشحع أرــٟ , ٚأؿـــذحدٞ ٚأكــفع رٌه حٌــــٛحدٞ

 كـــــــــشح عـــــخثذح, ػض٠ضح , ألٚالدٞ ٚأعـــــٍّـــــٗ

 ظ١ٓ ِٓ طؼز١شن.ٍٝ ؿّ) ػض٠ضح ( فِٚنخد( عفك) أ) ح( ٘خص ِشحدف  

 حٌز١ظ١ٓ؟ فٟالف فش حٌفخ)د( رُ ٠

 ؟ «أعٍّٗ ألٚالدٞٚ »خي فّٝحٌـ ( ِخؽ)

 كخفع ارشح١ُ٘(. حخظش. - ِٜلّذ حٌٙشحٚ - ؽٛلٟـ ٌٍؾخػش: )حكّذ ٌٕح)د( 

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ سهــذفّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ 

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

 سهزش(. -١ذ هس -حٌشهذ(( حٌٛحكذس ِٕٗ : )أسهخد  ) ـ١  )أ( حخظش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ٠مذَ حٌغؼخدس(. -رخٌخ١ش  ٠ؤطٟ -( : )٠ّٕق حٌغؼخدس  ٠ـٍذ ح١ٌغشح  حٌّشحد ِٓ ) ـ٢

 وش رخٌٕـ.زٌُ ط حٌظٟحٌّضسٚػخص حألخشٜ  لالف. ٚرؼفروش٘خ حٌٕـ ٌٍ حٌظٟوش حٌّضسٚػخص ر)د( ح

 حألر١خص رؤعٍٛره. )ؽ( حٔؼش

 ( ؟ ٠ـٍذ ح١ٌغشح  لطٕٟ لٛي حٌؾخػش : ) فٟ)د(ِخ ٚؿٗ حٌـّخي 

 طزــــــــــشح أسد طشحرـــــٙخ أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 )أ( حخظش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ح(.ِؼخحالػٕخْ  -ٚد٠خْ  -ؿّغ))ٚحد٠ٙخ(( : )أٚد٠ش ـ              حٌمقذ(. -حٌزٍق  -: )حٌؼٕذ (  ذهحٌش )رـ حٌّشحد ـ 

 فٝ حألر١خص حٌغخرمش ؟ حٌّقشٞالف ف)د( رُ ٠فظخش حٌ

 ؟ ( )أسد طشحرٙخ طزشح  لٌٛٗ :  فٟ)ؽ( ِخ حٌـّخي 
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 وظذ حٌز١ض حٌّؼزش ػٓ ٘زح حٌّؼٕٝح١ًٌٕ. ح ٌٛحد٠ٞش )د( حٌؾخػش ٠لذ حٌؼضس ٚحٌلش

 طزــــــــــشح أسد طشحرـــــٙخ أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 )أ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 (.ال أِ – ٕٝغ -( : )عؼخدس  فمشح ) ِنخد ـ         حٌّخط(. -حٌز٘ذ  -ِؼٕٝ )طزشح( طشحد : )حٌفنش  ـ

  ف آػخس ه١زش ػٍٝ ِقش ٚأسمٙخ. حؽشف رٌه.الٌٍف ـ١ )د( 
 ؟«أسد طشحرٙخ طزشح  » ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ : ـ٢

 ؟ حٌؼخٟٔحٌز١ض  فٟ حٌٕفٟ)ؽ( ِخرح أفخد طىشحس 

 ؟  «شح, فمشح فل »)د( ِخ ِقذس حٌّٛع١مٝ ر١ٓ : 

 رّـخؽــــــــــــــــــ١ش ٚآالص عـــــــؤ١ّٔٙخ صسحػـخص

 ٚحٔٙــل ٔٙنـش وزـــــشٜ ٚأوؼـــــــش ِــٓ ٔمخرـخص

 : ٍٟحإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠) أ ( طخ١ش  

 ِخؽْٛ(. - ػِٛح - ِؾخإْٚ: ) « ِخؽ١ش »ؿّغـ          وخرش(. -وز١ش  -)أوزش «: وزشٜ »ِٕىش  ـ

 ق.مالف رّقش. ٚفحٌز١ظ١ٓ ِخ ٠ذي ػٍٝ ٔٙنش حٌ فٟد( )

 ق ِقذس حٌّٛع١مخ ف١ّٙخ.مٔٙنش((. ٚ -)ؽ()) أٔٙل 

 ٘خص ِٓ أر١خص حٌٕـ ِخ ٠ذي ػٍٝ ٘زح حٌّؼٕٝ. ح.ضػض٠ ذححٌٛهٓ, ٚأْ ٠غٍّٗ ع١ف ػٍٝ حٌلفخظ ػٍٝ فالد( فُّ حٌ)

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 حٌز٘ذ ٚحٌٕلخط(. -حٌٕلخط  -( ٘ٛ لطغ فغ١شس ِٓ: )حٌز٘ذ  حٌظزش ) ـ  ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ:) أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش  

 (.حٌطشٞحٌزٍق  -حٌزٍق حٌّزظً  -(: )حٌزٍق حٌـخف  حٌشهذ ِنخد) ـ

 ٘خ ِٕخً(.دشفؿّغ ِٚ -٘خ ٔخٍش دشفؿّغ ِٚ -: )ِفشدس ٚؿّؼٙخ ٔخ١ً  ( خٍٝ) ٔ ّشٍو ـ

 رٌه ِٓ خالي ؽشكه ٌألر١خص حٌغخرمش.ق مالف سِض ٌٍـذ ٚحالؿظٙخد, ٚفد( حٌ)

 أسد طشحرٙخ طزشح(( ؟: »فٟ)ؽ( ِخ حٌـّخي 

  ٕخَ ٚحألرمخس.غٜ ٠ذي ػٍٝ ِٕخفغ حألزوش حٌز١ض حٌر)د( ح

 ٚحٔٙــل ٔٙنـش وزـــــشٜ ٚأوؼـــــــش ِــٓ ٔمخرـخص

 طـــشحع أرــٟ , ٚأؿـــذحدٞ ٚأكــفع رٌه حٌــــٛحدٞ

 ػض٠ضح ,عـــــخثذح,كـــــــــشح ٚأعـــــٍّـــــٗ ألٚالدٞ

    ١ٓ :ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛعطخ١ ( أ)

 ّ٘خ فل١ق(.وال -أطمذَ  -)ألَٛ « : ٙلٔأ»ِشحدف  ـ

 ّ٘خ فل١ق(.وال -وزش٠خص  -: )وز١شحص  « وزشٜ » ؿّغ  ـ          أم١غ(. -أٌمٝ  -)أطشن « : عفأك »دِنخ ـ

 ي فّٙه ٌألر١خص حٌغخرمش ؟الٔفغٗ ِٓ خٜ لطؼٗ حٌؾخػش ػٍٝ ز)د( ِخ حٌٛػذ حٌ

 لٗ.مح ؿ١ّال, ٚٚشطؼز١ حٌؼخٟٔ)ؽ( حعظخشؽ ِٓ حٌز١ض 

ضي. حوظذ حٌز١ظ١ٓ غحٌغىش ٚحٌمطٓ ٌٍ الف ٠ضسع حٌٕخ١ً ٌٕؤخز ِٕٗ حٌشهذ, ٚحٌىشَ ٌٕؤخز ِٕٗ حٌؼٕذ, ٚحٌمقذ ٌٕؤخز ِٕٗف)د( حٌ

 حٌذحي ػٍٝ رٌه.

 ـُ ػـٕذ ِٚـٓ وـشِــٟ ٌى      سهــذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح      ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ      ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

  ٓ  ِٕخفـغ ؿّـــش أخــــــــشٜ       ٚفـٟ ه١ــــشٞ ,ٚال ِـ

 حٌلش٠ش(. -حٌىظخْ  -( : )حٌقٛف  حٌؼٙٓ ِؼٕٝ )ـ     )حً( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ِٕخؿُ(. -ؿّخَ  -( : )ؿّخؿُ  ؿّش ؿّغ )ـ             حٌؼغش(. -حٌؾمخء  -( : )حٌغٕٝ  ح١ٌغش ِنخد ) ـ

 أسمٗ ٠ٚٙـش٘خ ؟ فٟالف ٠فشه ف( ِخرح طمٛي ٌد)

 ؟ حٌٕـفٝ  ( ٙلٔأ –.أوؼش  -عؤ١ّٔٙخ ) ( ِخ ل١ّش حعظخذحَ حالفؼخي حٌّنخسػش : ؽ) 

 حٌمقذ ؟ ٠ف١ذٔخ ٚف١ُ( و١ف ٠ـٍذ حٌمطٓ ح١ٌغش ؟ د) 

 ٠ـٍذ ح١ٌغشح (( ؟ لطٕٟ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخػش : ))٘ـ)

 (( ؟ه١شٞ — غّٕٟ - لطٕٟ - كمٍٟ( ِخرح أفخدص امخفش ٠خء حٌّظىُ فٝ : ))ٚ)
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 فٝ حألر١خص ٠ف١ذ : ..........« ٌىُ»طىشحس  ـ( حًوًّ : ص)

 ))ؿّش(( ٠ف١ذ : .......... رـٚفف ِٕخفغ  ـ

  ( حًِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش:x حًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػالِش)√(  ِش)( مغ ػالف)  
 (  )          لخثً حألر١خص حٌؾخػش : ِلّذ حٌٙشحٜٚ. ـ

 ( )           ٌظٛو١ذ حٌفىشس. حٌؼخٟٔفٝ حٌز١ض  حٌٕفٟطىشحس  ـ

 ؿ١ًّ فذلٟ حٌض٘خٚٞــ ِٓ ٔـ ) حٌؼٍُ ٚحؿذ ( ٌٍؾخػش / ٤
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 ػخٌؼًخ : لقش وفخف ؽؼذ ِقش 

 ٘ض٠ّش ٚرؼغ ؿذ٠ذ
 رذأ ِقطفٝ وخًِ ؿٙخدٖ رٛع١ٍظ١ٓ. فّخ ّ٘خ؟ط: 

حألٌٚٝ: طمَٛ ػٍٝ رؼغ حٌلشوش حٌٛه١ٕش فٝ حٌذحخً؛ ٌظٛك١ذ حٌـٙٛد مذ  رٛع١ٍظ١ٓ, ّ٘خ: رذأ ِقطفٝ وخًِ ؿٙخدٖ ؽ: 

ح. حٌّغظؼّش٠ٓ.  ٚحٌؼخ١ٔش: حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش فٝ أٚسرش؛ كظٝ ٠فُٙ حٌؼخٌُ وٍٗ أْ فٝ ِقش ؽؼزًخ كّشً

رذأ ِقطفٝ وخِــً ٠ظقً رخٌقلف ؽ: ِخرح فؼً ِقطفٝ وخًِ ١ٌٕؾش دػٛطٗ فٝ ٔفٛط حٌؾؼذ؟ ِٚخرح وخْ ؽؼخسٖ؟ط: 

حٌّقــش٠ش, ٠ٕؾــش ف١ٙــخ حٌّمخالص حٌٛه١ٕش؛ ١ٌٍٙذ كّخعش حٌـّخ١٘ش, ٠ٚلشن غ١شس حٌؾؼذ, ٠ٚؼ١ش ٚه١ٕظٗ, ٚوخْ ٠خطذ فٝ 

اْ ِٓ ٠ظغخِق فٝ كمٛق رالدٖ ٌٚٛ ِشس »حألٔذ٠ش؛ ١ٌلغ ِٛحه١ٕٗ ػٍٝ حٌىفخف ٚحٌـٙخد, ٚأٔؾؤ ؿش٠ذس حٌٍٛحء, ٚوخْ ؽؼخسٖ: 

 «.٠زمٝ أرذ حٌذ٘ش ِضػضع حٌؼم١ذسٚحكذس, 

 حوظذ ِخ طؼشفٗ ػٓ كخدػش دٔؾٛحٜ, ٚو١ف حعظغً ِقطفٝ وخًِ ٘زح حٌلخدع؟ط: 

وخْ رؼل حٌنزخه حٌزش٠طخ١١ٔٓ ٠قطخدْٚ حٌلّخَ رخٌمشد ِٓ رٍذس دٔؾٛحٜ رخٌّٕٛف١ش, فؤفخرض سفخفشُ أكذُ٘ فالكشً ؽ:  

٘خٌٝ حٌنزخه حإلٔـ١ٍض, ٚطؼشك أكذُ٘ ٌنشرش ؽّظ فّخص, ٚػـخسص ِقش٠ش, ٚحؽظؼــٍض ح١ٌٕـشحْ فٝ أؿشحْ حٌمّق؛ فطخسد حأل

ػخثشس حإلٔـ١ٍض؛ فؾىٍٛح ِلىّش ٚكىّض ػٍٝ أسرؼش ِٓ حأل٘خٌٝ رخإلػذحَ, ٚػٍٝ آخش٠ٓ رخٌـٍذ, ٚٔقزٛح حٌّؾخٔك أِخَ حأل٘خٌٝ 

٘ٛ فٝ رخس٠ظ حعظغً حٌلخدع ٚأػذِٛح حألسرؼش ؽٕمًخ, ٚٔفزص حألكىخَ أِخَ ألخسد حٌّلىَٛ ػ١ٍُٙ, ٚػٕذِخ ػٍُ ِقطفٝ وخًِ ٚ

 ٠ز١ٓ ٌٍؼخٌُ وٍٗ ظٍُ حالكظالي ٚحالعظؼّخس. -ػٍٝ حٌشغُ ِٓ ِشمٗ  -ٚٔٙل 

 ِخ حٌزٞ أدسوظٗ حٌلىِٛش حٌزش٠طخ١ٔش رؼذ كخدػش دٔؾٛحٞ ؟ ط: 

َُّ ػضي حٌٍٛسد وشِٚش . -ؽ  أدسوض أْ ع١خعظٙخ فٟ ِقش طلظخؽ اٌٝ طزذ٠ً ٚطؼذ٠ً فظ

 و١ف حعظطخع ِقطفٝ وخًِ أْ ٠ٕزٗ حٌؼخٌُ اٌٝ ٚكؾ١ش حإلٔـ١ٍض ؟ ط: 

 ِٓ خالي ِمخالطٗ حٌظٟ طٕخلٍظٙخ حٌقلف فٟ ِخظٍف أسؿخء حٌؼخٌُ . -ؽ

 فش حٌٍٛحء . ١ػًٍ : افذحس ِقطفٝ وخًِ فلط: 

 فل١فش حٌٍٛحء حٌظٟ أفزلض ؽزٗ ِذسعش طؼٍُ حٌّقش١٠ٓ كمٛلُٙ ٚٚحؿزخطُٙ -ؽ

 ً طؤػ١ش وز١ش فٟ حٌشأٞ حٌؼخَ حألٚسٚرٟ . دًٌ ػٍٝ رٌه . وخْ ٌّمخالص ِقطفٝ وخِط: 

 حٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه : فل١فش حٌظشر١ْٛ حإلٔـ١ٍض٠ش لخٌض : ٠ـذ ِٕق ِقش حعظمالٌٙخ حٌزحطٟ . ؽ: 

 ٚوظزض ِـٍش حٌّـالص ِمخٌش طزوش حإلٔـ١ٍض ف١ٙخ رٛػٛدُ٘ رخٌـالء ػٓ ِقش .
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 ٍلشوش حٌٛه١ٕش . ٚمق رٌه . وخْ القخء " حٌٍٛسد وشِٚش " ػٓ ِٕقزٗ حٔظقخسح ٌط: 

ألٔٗ طٌٛٝ ِٕقزٗ فٟ ِقش ِذس أسرؼش ٚػؾش٠ٓ ػخِخ فال ؽه أْ القخءٖ رؼذ حٌّذس حٌط٠ٍٛش ٘ٛ حػظشحف رمٛس حٌلشوش  -ؽ 

 حٌٛه١ٕش .

 ١9١9َعؼذ صغٍٛي .. ٚػٛسس 

 ِخ أٚي ؽٟء ٚؿٗ عؼذ ح٘ظّخِٗ ا١ٌٗ ؟ ٌّٚخرح ؟ ط: 

 ٚلٛف حألِش ففخ ٚحكذح ِظّخعىخ  ١ٌمطغ أٍُِٙ فٟ حٌظفش٠ك ر١ٓ ػٕقشٞ حألِش .   -ؽ

 ِخ أػش ٔفٟ عؼذ صغٍٛي ػٍٝ حٌؾؼذ ؟ ط: 

 وخْ ٔفٟ عؼذ ٚفلزٗ وخٌؾشحسس حٌظٟ أٌٙزض حٌٕفٛط ٚأهٍمض حٌؼٛسس حٌىخِٕش فٟ حٌقذٚس -ؽ

 حٔطالق حٌّظخ٘شحص فٟ حٌؼخفّش ٚحأللخ١ٌُ .  -١ِخ حٌٕظخثؾ حٌّظشطزش ػٍٝ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي اٌٝ ِخٌطش  ؟  ط: 

 لطغ خطٛه حٌغىه حٌلذ٠ذ٠ش -٣كذٚع ِقخدِخص ر١ٓ حٌّقش١٠ٓ ٚؿٕٛد رش٠طخ١ٔخ .    -٢

 ِخ حٌٕظخثؾ حٌّظشطزش ػٍٝ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي ٚصِالثٗ اٌٝ ؿض٠شس ع١ؾً ؟  ط: 

 ض٠ش  .         ِمخهؼش حٌزنخثغ حإلٔـ١ٍ -٢ٌُ طنؼف كشوش حٌّمخِٚش .                   -١

 طىْٛ حٌـّؼ١خص حٌغش٠ش حٌّغٍلش . -٤امشحد حٌغ١خع١١ٓ ػٓ طؾى١ً حٌٛصحسس       -٣

حألٌٚٝ: اٌٝ ِخٌطش, ػٕذِخ ػٍُ  ٔفٝ حإلٔـ١ٍض عؼًذح ٚصِالءٖ ِشط١ٓ:ؽ:  ٔفٝ حإلٔـ١ٍض عؼًذح ٚصِالءٖ ِشط١ٓ. ٚمق رٌه.ط: 

ٚحٌؼخ١ٔش: اٌٝ ؿض٠شس )ع١ؾً( فٝ حٌّل١و حٌٕٙذٜ , ػٕذِخ طـذدص حٌّظخ٘شحص حٌٛه١ٕش,  حإلٔـ١ٍض رخطش حٌلشوش حٌٛه١ٕش ػ١ٍُٙ.

 ٚفؾٍض ِّٙش حٌٍـٕش رشثخعش حٌٍٛسد )ٍِٕش(.

 ٌّخرح أسعٍض رش٠طخ١ٔخ ٌـٕش ٍِٕش ؟ ًٚ٘ ٔـلض ؟ ٚرُ ٚففٙخ عؼذ صغٍٛي ؟  ط: 

 غ ِقخٌق رش٠طخ١ٔخ حٌٛفٛي ٌلً ال ٠ظؼخسك ِ -٣طٙذثش حألِٛس .   -٢طلم١ك أعزخد حٌؼٛسس .  -١

 –رؤٔٙخ كّخ٠ش ِمٕؼش  –حعظّشص فٟ ِقش ػالػش أؽٙش ٚفؾٍض ٚٚففٙخ عؼذ 

 ِخ حٌظلفظخص حٌظٟ حكظفظض رٙخ رش٠طخ١ٔخ ؟  . ط:   

 طؤ١ِٓ ِٛفالص حإلِزشحهٛس٠ش حٌزش٠طخ١ٔش .              -٢كّخ٠ش حألل١ٍخص .                               -١

 ِٕخلؾش لن١ش حٌغٛدحْ فٟ ِشكٍش طخ١ٌش . -٤ٞ طذخً أؿٕزٟ .    حٌذفخع ػٓ ِقش مذ أ -٣ 

 أِخ ٌٙزح ح١ًٌٍ ِٓ فـش؟!
 ٌّخرح حٔلشفض حألكضحد حٌّقش٠ش ؟  أٚ ػًٍ : فغخد حألكضحد حٌغ١خع١ش . ط:  

 حٔلشفض حالأكضحد ك١غ هغض ػٍٝ صػّخثٙخ ٚلخدطٙخ حأل٘ٛحء ٚحٌّطخِغ حٌؾخق١ش . -

 حٌٛفٛي اٌٝ حٌلىُ أٚ طلط١ُ حألكضحد حٌّٕخفغش ِّٙخ وخٔض حٌغخ٠ش ٚحٌٛع١ٍش .  -١ِخ ِظخ٘ش فغخد حألكضحد ٚحٔلشحفٙخ ؟ ط: 

 حٌخنٛع ٌشغزخص حٌّغظؼّش دْٚ ِشحػخس ٌّقٍلش حٌٛهٓ . -٢

 ٌّخرح دخً حٌـ١ؼ حٌّقشٜ أسك فٍغط١ٓ؟ط: 

 حٌؼشر١ش أسك فٍغط١ٓ؛ ٌظخ١ٍقٙخ ِٓ ػقخرخص ح١ٌٙٛد. فٝ ٚعو ٘زٖ حٌل١خس حٌفخعذس دخً حٌـ١ؼ حٌّقشٜ ِغ رم١ش حٌـ١ٛػ

 َ ؟   ١9٤8ِخرح ظٓ ح١ٌٙٛد ٚحالعظؼّخس رؼذ كشد ط: 

 ظٓ ح١ٌٙٛد أْ ألذحُِٙ فٟ حٌؾشق لذ ػزظض , ٚظٓ حٌّغظؼّش أْ ؽؼٍش حٌلش٠ش ٚحٌّـذ فٟ حٌزالد لذ حٔطفؤص

 .   ألن برٌطانٌا ظلت متمسكة بالتحفظات األربعة علل : لم تستمتع مصر باستقاللهاس: 

 ماذا تعرف عن قصة األسلحة الفاسدة ؟ 
 األسلحة الفاسدة قدمت للجٌش المصري من المقربٌن إلى الملك بهدف اإلثراء على حساب أرواح الضحاٌا .  -

 ِظٝ لخِض حٌؼٛسس حٌّقش٠ش؟ ِٚٓ حٌز٠ٓ لخِٛح رٙخ؟ط:

 َ, ٚلخَ رٙخ حٌضػ١ُ ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ٚرؼل حٌنزخه حألكشحس. ١9٥٢ٚحٌؼؾش٠ٓ ِٓ ١ٌٛ٠ٛ لخِض حٌؼٛسس فٝ ح١ٌَٛ حٌؼخٌغ 

 ٠َٛ ؿالء حإلٔـ١ٍض ػٓ ِقش
 ِظٝ طُ ؿالء حإلٔـ١ٍض ػٓ ِقش؟ط: 

 َ. ١9٥٦طُ ؿـالء حإلٔــ١ٍض ػٓ ِقش فٝ ح١ٌـَٛ حٌؼخِٓ ػؾش ِٓ ١ٔٛ٠ش عٕش ؽ: 

 حإلسحدس حٌم٠ٛش ٚحإلفشحس حألو١ذ ٚحٌظنخِٓ حٌؾؼزٟ -ؽِخ حٌؼٛحًِ حٌظٟ عخػذص ػٍٝ طٛل١غ حطفخل١ش حٌـالء ؟  -ط

ٌمذ ٚلفض ٘زٖ حٌلخ١ِش طذحفغ ػٓ ؽشف ِقش ٚلفض طذحفغ رب٠ّخٔٙخ  -وخْ ٌلخ١ِش حٌفخٌٛؿخ ِٛلف ِؾشف . ٚمق رٌه . ط: 

 ٌٙخ حٌـز١ٓ خـال .ٚسٚكٙخ ٚؽـخػظٙخ ٚفزش٘خ ١ٌٚظ ٌذ٠ٙخ اال أعٍلش ٠ٕذٜ 

ٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ ؿخ٘ذٚح ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌـالء, ٌُٚ ٠ؾٙذٖٚ؟ط:   ِ 

 حٌضػّخء ُ٘: أكّذ ػشحرٝ, ِٚقطفٝ وخًِ, ِٚلّذ فش٠ذ, ٚعؼذ صغٍٛي ...

 َ. ١ٌٛ٠١9٥٢ٛ  ٢٣حٌفـش حٌـذ٠ذ: فـش حٌؼٛسس, ػٛسس  ِخ حٌّمقٛد رخٌفـش حٌـذ٠ذ, ٚحٌزؼغ حٌـذ٠ذ؟ط: 

 ٌـذ٠ذس, ك١خس حٌلش٠ش حٌظٝ ػخؽٙخ حٌؾؼذ حٌّقشٜ فٝ ظالي حٌؼٛسس.ٚحٌزؼغ حٌـذ٠ذ: حٌل١خس ح



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 99  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

ٓ ِؾشٚػخص حٌزٕخء حٌغذ حٌؼخٌٟ ٚمق أػشٖ فٟ حٌقٕخػش ٚحٌضسحػش . ط:   فٟ حٌقٕخػش : أؾخء حٌىؼ١ش ِٓ حٌّقخٔغ  -ِِ

 ٚحالػظّخد ػٍٝ حٌقٕخػخص حٌؼم١ٍش  ٚ حٌٍلخق رّٛوذ حٌذٚي حٌقٕخػ١ش حٌىزشٜ .

 حعظقالف ١ٍِٔٛٓ ِٓ حألفذٔش ٚصسحػش عزؼّخثش أٌف فذحْ ِٓ حألسص .فٟ حٌضسحػش :  -

 ؽؼذ ِقش .. ٚحٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ
 ِخ أػش طؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ػٍٝ حٌّقش١٠ٓ ؟ ط: 

 ٌمذ ػّض حٌفشكش حٌىزشٜ أسؿخء حٌزالد فبرح حٌزٙـش فٟ وً ِىخْ ٚحٌفشكش ػٍٝ وً ٌغخْ -

 حٌذٚي ٘ٝ: أـٍظشح, ٚفشٔغخ, ٚاعشحث١ً. َ؟ ٥٦١9ِخ حٌذٚي حٌظٝ غضص ِقش فٝ ػخَ ط: 

 ِخرح طؼشف ػٓ ؟  -ط:  

ك١غ دِش ٘ٛ ٚؿٕٛدٖ حػٕظٟ ػؾشس  ١8٣ حٌمخِش أعّش حٌٍْٛ فؼ١ذٞ حٌّٕؾؤ دحفغ ػٓ حٌظزش ً: فالف ه٠ٛ حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ -١

ِقفلش اعشحث١ٍ١ش , ٚلظٍٛح ِخثظ١ٓ ِٓ ؿٕٛد حٌؼذٚ , ٚحعظطخع حٌـٕذٞ فخٌق ٚ٘ٛ ِٓ ؿٕٛد حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ أْ ٠غمو هخثشس 

 رّذفؼٗ . 

ٌمخ٘شس لذ أفشسْ ػٍٝ ػذَ طغ١ٍُ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ ٌإلٔـ١ٍض كظٝ ال ٠مطغ حٌؼذٚ حالطقخي ر١ٓ ح حٌفذحث١خص حألسرغ : -٢

 ٚرٛسعؼ١ذ . 

 حٌنخرطخْ ؿالي حٌذعٛلٟ ٚػٍٝ فخٌق:  -٣

حدس فشٔغ١ش رطٛسر١ذ ِٓ ِذفؼٗ خحعظط -  ع وً ِّٕٙخ أْ ٠غشق هشَّ

 هخٌذ فٟ و١ٍش حٌلمٛق , ٌُ ٠شك  رخٌزي ٚحٌٙٛحْ ظً ٠مخطً حٌفشٔغ١١ٓ حٌطخٌذ ؿٛحد كغٕٟ :  -٤

 ٌظؼز٠ذ ؛ ٌىٟ ٠زٛف رؤعشحس رالدٖ  ٌىٕٗ سفل ؛ فمظٍٖٛ . رال ٘ٛحدس كظٝ لزنٛح ػ١ٍٗ , ٚػزرٖٛ رخعظؼّخي أرؾغ ٚعخثً ح

 : لخثذ لٛحص حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ لخي : عؤمشد ِقش رال ٘ٛحدس أٚ ؽفمش كظٝ طمغ ر١ٌٍش , ٚطمٍغ ػٓ وزش٠خثٙخ . وظٍٟ -٥

 إلػخدس لٕخس حٌغ٠ٛظ ِشس أخشٜ ا١ٌُٙ وّخ وخٔض . - ؟ ٌّخرح طآِشص حٌذٚي حٌؼظّٝ ػٍٝ ِقشط: 

 ػًٍ : حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش . أٚ ٌّخرح حؿظّغ سؿخي حٌغ١خعش فٟ أٚسٚرخ ؟  ط: 

 ٌٍظفى١ش فٟ ٘زح حٌلذع حٌخط١ش , ٌٍٚظآِش ػٍٝ ِقش  إلػخدس لٕخس حٌغ٠ٛظ ا١ٌُٙ وّخ وخٔض .

ي ٘ٛ عش حٌغش حٌزٜ عشٜ فٝ دِخء ٘ئالء حألرطخ -حروش حٌغش حٌزٜ عشٜ فٝ دِخء ٘ئالء حألرطخي حٌغخرم١ٓ. ِٚخ أػشٖ؟ط: 

ٚوخْ ٌزٌه وٍٗ أػش فٝ حٌشٚف  -  حٌٕقش ٚحٌزمخء ٚحٌخٍٛد ٚحٌّـذ ٚطلم١ك حألًِ, ٚحٌظفٛق ػٍٝ حٌؼذٚ ِّٙخ وخٔض ػذطٗ ٚػذدٖ.

 حٌّؼ٠ٕٛش ٌٍـٕٛد, ٚحٌذفخع رلّخعش ٚلٛس ِّٙخ وخٔض حٌظنل١خص.

 حٌؼذٚحْ .. ٚحٌقّٛد
 ظٙشص رٛحدس حٌؼضَ ٚحٌقّٛد فٝ ِظٙش٠ٓ ّ٘خ: ظٙشص رٛحدس ػضَ ٚفّٛد حٌؾؼذ فٝ ِظٙش٠ٓ.. حروشّ٘خ.ط: 

 ٘ض٠ّش اعشحث١ً فٝ ِٛلؼش حٌّذحفغ ػٕذ لٕخس حٌغ٠ٛظ. - ٢  اغشحق حٌّذِشس ا٠الص رطٛسر١ذ ِقشٜ. - ١

 ِخ حعُ حٌـض٠شس ؟ ٌُٚ حخظخس٘خ حٌؼذٚ ؟ ط: 

 ٟ٘ ؿض٠شس ؽذٚحْ , ٚحخظخس٘خ حٌؼذٚ : ١ٌلمك ٔقشح ٠ـذ ف١ٗ ٚع١ٍش ٌٍذػخ٠ش . -

 ٘ض٠ّش اعشحث١ً فٟ ِٛلؼش حٌّذحفغ .  -٢اغشحق حٌّذِشس ا٠الص .    -١ حروش أِؼٍش ٌّشكٍش حٌقّٛد . ط: 

 مشد ١ِٕخء ا٠الص ٌٍّشس حٌؼخ١ٔش . -١.     حروش أِؼٍش ٌّشكٍش حٌشدع ٚحٌضؿش -ط: 

 طغًٍ حٌفذحث١١ٓ دحخً اعشحث١ً ٚطخش٠ذ حٌطشلخص ٚٔؾش حٌشػذ ف١ُٙ .  -٢

 طذ١ِش كقْٛ ٚهخثشحص حٌؼذٚ .  -١  . حٌّزخدأسحروش أِؼٍش ٌّشكٍش  -ط: 

 طذ١ِش عف١ٕش ر١ض ١٘ؾغ حٌظٟ وخٔض طٕمً حٌذرخرخص , ٚعف١ٕش ر١ض ٠خَ حٌظٟ وخٔض طٕمً حٌـٕٛد . -٢

ُ  حخظخس حٌؼذٚ طٍه حٌـض٠شس؟ط:   و١ف طـٍٝ حٌقّٛد حٌّقشٜ فٝ ؿض٠شس )ؽذٚحْ(؟ ٌِٚ

فمذ ظٍض ٘زٖ حٌـض٠شس طمخَٚ حٌؼذٚ ٚطقّذ أِخِٗ رؼض٠ّش حألرطخي, كظٝ حعظطخػض فٝ حٌٕٙخ٠ش أْ طٕظقش, ٚأْ طلظٝ ربػـخد 

 حٌؼخٌُ. ٚلذ حخظخس حٌؼذٚ ٘زٖ حٌـض٠شس حٌقغ١شس ٚحٌّؼضٌٚش؛ ١ٌلمك ٔقًشح ٠ـذ ف١ٗ ٚع١ٍش ٌٍذػخ٠ش.

 ٚمق دٚس حٌنفخدع حٌّقش٠ش فٝ ١ِٕخء )ا٠الص( حإلعشحث١ٍٝ.ط: 

ٝ ِشكٍش حٌشدع مشرض حٌنفخدع حٌزؾش٠ش حٌّقش٠ش مشرظٙخ حٌؼخ١ٔش فٝ ١ِٕخء ا٠الص حإلعشحث١ٍٝ.. سوزٛح هخثشس ِٓ ٔٛع ف

ح١ٌٍٙٛوٛرظش, ٚوٍُٙ ػمش فٝ حٌٕقش ٚحٌفٛص, ٚسحكض ٘زٖ حٌطخثشس طط١ش ٔلٛ ٘ذفٙخ, ٚٚمؼٛح حٌّؼذحص حٌٕخعفش فٝ أِخوٕٙخ 

 ءص اؽخسس حٌزذء دٜٚ حالٔفـخس ٚحٔذٌؼض ح١ٌٕشحْ فٝ ح١ٌّٕخء.ٌظذ١ِش حٌغفٓ حٌلشر١ش حإلعشحث١ٍ١ش, ٚػٕذِخ ؿخ

 ١9٩٣َٔقش أوظٛرش 
 ٌّخرح أٔؾؤ حٌؼذٚ خو رخس١ٌف؟ ِٚخرح طؼشف ػٕٗ؟ط: 

ٌمٕخس حٌغ٠ٛظ ٌّٕغ ٘ــَٛ حٌّقش١٠ٓ, ٚ٘ٛ خـو  أٔؾؤ حٌؼذٚ خو رخس١ٌف ٌظلق١ٓ ٔفغٗ, ٚ٘ٛ خو ػٍٝ حِظذحد حٌغخكً حٌؾشلٝ

ِـٙض رؤكـذع حٌّؼذحص, ٚرخضحٔخص ِلىّش ٌٍّٛحد حٌٍّظٙزش ػٍٝ هٛي حٌمٕخس, ٚفٛق رٌه ألخِض اعشحث١ً عخطًشح طشحر١ًّخ ١ٌّٕغ أ٠ش 

 درخرش ِٓ حٌؼزٛس.

 ١ف أفزلض لٕخس حٌغ٠ٛظ فٝ ٔظش سؿخي حٌلشد ٚحٌغ١خعش ِٓ أفؼذ حٌّٛحٔغ حٌّخث١ش؟وط: 
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زلض لٕخس حٌغ٠ٛظ فٝ ٔظـش سؿخي حٌلشد ٚحٌغ١خعش ِٓ أفؼذ حٌّٛحٔغ حٌّخث١ش؛ ٔظ١ـش ٌىً حٌظـ١ٙضحص حٌظٝ عزك روش٘خ, أف

 ٚحٌّٛحد حٌٍّظٙزش ٚحٌّٛحلغ حٌّلقٕش. حٌظشحرٌٟٚٛؿٛد حٌغخطش 

 حٌّٕٙذعْٛ حٌؼغىش٠ْٛ ( ؟  –سؿخي حٌقخػمش  –ِخ دٚس : ) حٌط١شحْ حٌّقشٞ ط: 

 فغ حٌط١شحْ حٌّقشٞ فٟ عّخء ع١ٕخء ٠لطُ ِطخسحص حٌؼذٚ ِٚٛحلؼٗ . : حٔذ حٌط١شحْ حٌّقشٞ -١

 : أخزٚح ٠ذِشْٚ ِٕؾآص حٌؼذٚ ٚلٛحػذٖ ِٚغظٛدػخص حٌّٛحد حٌٍّظٙزش .  سؿخي حٌقخػمش -٢

أخزٚح ٠فظلْٛ فظلخص ٚحعؼش فٟ حٌغخطش حٌظشحرٟ ٠ٚم١ّْٛ حٌىزخسٞ ٚحٌّؼذحص فٛق حٌمٕخس ٌظؼزش  حٌّٕٙذعْٛ حٌؼغىش٠ْٛ : -٣

 حٌذرخرخص ٚحٌؼشرخص حٌّقفلش ٚحٌـٕٛد اٌٝ أسك ع١ٕخء

 حروش رؼنخ ِٓ حٌّٕخرؽ حٌزط١ٌٛش ٌٍّقش١٠ٓ فٟ ِؼشوش حٌؼزٛس . ط: 

 رـٛحس٘خ .  ؿٕذٞ حٌّؾخس وخْ ٠فـش أ٠ش درخرش اعشحث١ٍ١ش طمظشد ِٕٗ ٠ٚغظؾٙذ -١

 ارؼخد حٌّٕٙذط حٌؼغىشٞ حٌّقشٞ ألٞ لٕزٍش ٠ٍم١ٙخ حٌؼذٚ ٌظذ١ِش حٌّطخسحص حٌّقش٠ش فذحًء ٌٍٛهٓ . -٢

 حٌغئحي حألٚي
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

    وظٍٟ  (      –ِخعز١شٚ  –: ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش   ١9٥٢صػ١ُ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  -١

   أـٍظشح(  –ِقش  –حٌّمقٛد رـ " طؤ١ُِ حٌمٕخس " أْ طىْٛ ًٍِىخ ٌـ  : ) فشٔغخ  -٢

                                           ) د ( ٌّخرح سغذ حإلٔـ١ٍض فٟ حالعظ١الء ػٍٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ  ؟           

                                                                                          ؟          ١9٥٢) ؽ ( ِخ حٌلش٠ش حٌّقٛٔش وّخ طشٜ  ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ 

  ( أِخَ حٌؼزخسس حٌخخهجش ف١ّخ ٠ٍٟ : Xأِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش ٚػالِش )√ ( ) د ( مغ ػالِش ) 

 (       ٌُ طظّىٓ ؿض٠شس ؽذٚحْ ِٓ حٌقّٛد أِخَ حٌؼذٚ .                              )   -١

 أػٍٓ حٌؾؼذ حٌّقشٞ سفنٗ ٌٍٙض٠ّش ٚأػخد رٕخء ؿ١ؾٗ ِٓ ؿذ٠ذ.          )    ( -٢

 حٌغئحي حٌؼخٟٔ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

   ِخعز١شٚ( –وظٍٟ  –: ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش   ١9٥٦لخثذ لٛحص حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ   -١

   حٌذٚي حٌؼظّٝ(  –ِقش  – اعزخ١ٔخؿٕٛد  : )    (حٌؾ١خه١ٓ حٌلّش )حٌّمقٛد رـ  -٢

                                       ) د ( ٌّخرح سغذ ح١ٌٙٛد فٟ حالعظ١الء ػٍٝ ؿض٠شس ؽذٚحْ  ؟                     

                                                                           ؟                             ١9٥٢) ؽ ( ِخ حٌلش٠ش حٌىخررش وّخ طشٜ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ 

  ( أِخَ حٌؼزخسس حٌخخهجش ف١ّخ ٠ٍٟ : Xأِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش ٚػالِش )√ ( ) د ( مغ ػالِش ) 

 خغش حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ِؼشوظٗ مذ حٌؼذٚ  .                                    )      ( -١

 ٌشح٠ش حٌز١نخء ػٍٝ ِىظذ حٌزشق ١ٌخذع سؿخي حٌّمخَٚ حٌؾؼز١ش .)      (سفغ حٌؼذٚ ح -٢

 حٌغئحي  حٌؼخٌغ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ػشحرٟ(أكّذ ـ  ِقطفٝ وخًِـ  ِلّذ فش٠ذ ) حٌزٜ أٔفك وً ػشٚطٗ فٝ خذِش حٌٛهٓ: ............... حٌؾؼزٟحٌضػ١ُ ـ ١

 ( رخس٠ظـ  سِٚخـ  ٌٕذْ ) ػشك عؼذ ٚفلزٗ لن١ش ِقش فٝ ِئطّش حٌقٍق حٌّٕؼمذ فٝ: .................ـ ٢

 ( أِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش :x ِش )الحًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػ√(  ِش )ال)د( مغ ػ 

 ( )        0أعزخد حٌؼٛسس فٟحٌظلم١ك  فٟٔـلض ٌـٕش ٍِٕش  ـ ١

  ( )                       ؿض٠شس ع١الْ.ٝ عؼذ ٚفلزٗ اٌٝ فٔ ـ ٢
 ؟ حٌمقشحألِش وّخ فّٙض ِٓ  رؼٕقشٞ)ؽ( ِخ حٌّمقٛد 

 لٙخ. مخ ء حٌلّخ٠ش حكظفظض رش٠طخ١ٔخ رظلفظخص أسرؼش ٚغ)د( رؼذ اٌ

 حٌغئحي حٌشحرغ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ـ ِخث١ش ( وشِٚشـ  ٍِٕش )  رؤٔٗ كّخ٠ش ِمٕؼش.ٚفف عؼذ ِؾشٚع ................. ـ ١

 ـ خّغش ِال١٠ٓ ( أسرؼش ِال١٠ٓـ  ػالػش ِال١٠ٓ )  عخػذ رٕخء حٌغذ حٌؼخٌٝ فٝ حعظقالف ....... فذحْ ِٓ حألسحمٝ حٌقلشح٠ٚش.ـ ٢

  ٕض رٙخ ؟ِأ حٌظٟ؟ ِٚخ حٌلش٠ش ١9٥٢س سػٛ حٔطٍمضهش٠ك  أٞ فٟ)د( 

 فّخ أػشٖ صسحػجخ ؟ 0أػظُ ِؾخس٠غ حٌؼٛسس حٌؼخٌٟ)ؽ( وخْ ِؾشٚع حٌغذ 

 ( أِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش رXحًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػالِش)√(  )د( مغ ػالِش)

 ( ) ٔـلض خذػش حٌّغظؼّش٠ٓ فٝ سفغ حٌشح٠ش حٌز١نخء فٛق ِىظذ حٌزشق. ـ ١

 ( )           .حٌؼالػٟس وز١ش فٝ ِٛحؿٙش حٌؼذٚحْ ٚوخْ ٌٍؾخ٠ٚؼ ِلّذ د ـ ٢

 ( )                       ػٕذِخ ػٍُ رظؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ. حٌّقشٞكضْ حٌؾؼذ   ـ٣
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 حٌغئحي حٌخخِظ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ( حٌظ١ٓـ سأط  حالطلخد٠شـ  حٌمزش ) اٌٝ لقش: ............... حإلٔـ١ٍضٞكّخ٠ش حألعطٛي  فٟ ٞحٌخذ٠ٛعخفش ـ ١

 ( حٌّذحفغـ  ح١ٌٕشحْـ  ح١ٌّخٖ) حعظطخع عالف حٌّٕٙذع١ٓ حٌؼغىش١٠ٓ فظق ػغشحص فٝ حٌغخطش حٌظشحرٝ ػٓ هش٠ك: ـ ٢

 حٌلش٠ش حٌلم١م١ش؟ رُ طفشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌلم١م١ش؟ ِٚخ حٌزٜ كممظٗ ِقش ِٓ ِؾشٚػخص ٌظنّٓ )د(

 ٠ؾٙذٖٚ؟٠ٓ ؿخ٘ذٚح ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌـالء ٌُٚ حٌزُ٘ حٌضػّخء  ِٓ)ؽ( 

 ػًٍ ٌّخ ٠ؤطٟ : (  د) 

 ارؼخد حٔـٍظشح حٌٍٛسد وشِٚش ػٓ ِٕقزٗ. ـ ٢                          0خس٠وخْ فٌّٛقش  ماليعظأـٍظشح حالـ ِٕق ١

 حٌغئحي حٌغخدط
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ( حٌـٕٛدـ  حٌغشدـ  حٌؾشق )  ػٍٝ ؿخٔذ لٕخس حٌغ٠ٛظ ِٓ ؿٙش: ........... أل١ُ خو رخس١ٌفـ ١

 (شحفـحٌظٍـ  حٌظشر١ْٛـ حٌظخ٠ّض )حٌقل١فش حٌزش٠طخ١ٔش حٌظٝ ٔخدص رٛؿٛد ِٕق ِقش حعظمالٌٙخ حٌزحطٝ: ...............ـ ٢

 ؟ )د( ِخ ِظخ٘ش حٔلشحف حألكضحد حٌّقش٠ش

 فمو. ٠خظخ٘ش ظمالي ِقشع( ػًٍ: وخْ ح )ؽ

 ( حًِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ:X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حِخَ√( غ ػالِش)م)د( 

 (     )                 ١ً حعظمالي ِقش.ٕق ٌغٍحٌىفخف حٌّ فش٠ذ ِلّذ سظخحخ – ١

 ( )                  ٚأػخدص وشحِظٙخ. ١ 9٩٣ً ػخَ ث١شحعػٍٝ ا قشص ِقشٔظح -٢

 ( )                     ّش١حٌمق فٌٍّٟمخِٚش  ع ِؼخيٚؼ ِلّذ أسؾخ٠ٚمشد حٌ -٣

 حٌغئحي حٌغخرغ
 :حٌخطؤ( حًِخَ حٌؼزخسس X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حًِخَ( ✓( مغ ػالِش)أ )

 ( )        ػٓ هش٠ك حٌخطخرش ٚحٌىظخرش فٝ حٌقلف. ٝرٕؾش حٌٛػح٘ظُ ِقطفٝ وخًِ  - ١

 ( )                                            ؽذ٠ذ حٌؼشحء. ِقش, ٚ٘ٛ فٟ طٛفٝ ِلّذ فش٠ذ -٢

 ( ِخ أػش ؿٙخد حٌضػ١ّ١ٓ ِقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ ػٍٝ حألِش ؟د)

 ١ش.ٕح ٌٍلشوش حٌٛهسٗ ٠ؼذ حٔظقخزقٕخء حٌٍٛسد وشِٚش ػٓ ِق( ػًٍ: الؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 (٢٥, ٢0ـ٢0, ١٥ـ ١٥, ١0 )حٌزٜ ألخِظٗ اعشحث١ً ػٍٝ ؿخٔذ حٌمٕخس ٠قً حسطفخػٗ اٌٝ .... ِظًشح. حٌغخطش حٌظشحرٝـ ١ 

 (دٔؾٛحٜـ  أؽّْٛـ  ِٕٛف ) ر٘ذ حٌنزخه حإلٔـ١ٍض ٌق١ذ حٌلّخَ فٝ لش٠ش: ...............ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخِٓ
 :حٌخطؤ( حًِخَ حٌؼزخسس X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حًِخَ( ✓( مغ ػالِش)أ )

 (      )                              طؼٙذ حٌخذ٠ٛ رّغخػذس حإلٔـ١ٍض ِمخرً كّخ٠ظٗ ِٓ حٌـ١ؼ ٚحٌؾؼذ.ـ ١

 ( )                                حٔظقشص ِقش فٝ ِؼشوش حٌذرخرخص رغزذ لٍش ػذد درخرخص حٌؼذٚ.ـ ٢

 َ؟ ١ 9 ٤ 8ػخَ  ١ٓغعزذ دخٛي حٌـ١ٛػ حٌؼشر١ش أسك فٍط )د( ِخ 

 لمك؟ ٌّٚخرح؟ططخ١ً فّخ ٘ٛ؟ ًٚ٘  ١ً ١ٌٍٙٛدخ( ؽ)

 ط١ٓ.غفٍ فٟخٌٛؿخ فكخ١ِش حٌ ء فّٛدٛ. ٚمق رٌه فٝ م سكحأل خدٕخ١ش أؿ حٌّقشٞ حٌـٕذٞ)د( 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :٘ـ) 

 ( ٢0١١ػٛسس ٠ٕخ٠ش  – ١9١9ػٛسس  – ٥٢حٌؼّالق حٌزٞ خشؽ ِٓ عـٕٗ ٘ٛ ) ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  -١

 حٌّغظؼّش ( –حٌـٛحع١ظ  –حألعٍلش حٌفخعذس ؿخءص ػٓ هش٠ك ) حٌّمشر١ٓ ٌٍٍّه  -٢

 حٌغئحي حٌظخعغ
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )              ١ٓ ٌٍظخٍـ ِٓ ػقخرخص ح١ٌٙٛد.غطأسك فٍ حٌّقشٞدخً حٌـ١ؼ  ـ ١

 ( )                                    ذ.ثذحؾأِخَ حٌّلٓ ٚحٌ حٌّقش٠ٞنؼف حٌؾؼذ  ـ٢

 ( )               .١خ صسحػرخ خ ٚحٔمال١خػٕف حٔمالرخ  حٌؼخٌٟذ غشٚع حٌؾٌمذ أكذع ِ ـ٣

 ؟ ١9٥٢أػٍٕظٙخ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  ظٟ)د( ِخ حٌلمٛق حٌ

 ِقش؟ػش  فٟ حٌضسحػٍٝ  حٌؼخٌٟذ غخء حٌٕر حًػش ف١(وؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ( أٌف ٚعزؼّخثشـ  أٌف ٚعظّخثشـ  أٌف ٚخّغّخثش ) دخٍض اعشحث١ً كشد أوظٛرش ٚػٕذ٘خ ............ درخرش.ـ ١
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 ( ِلّذ ٔـ١ذـ  ِلّذ فش٠ذـ  حٌغخدحص ) : ........٠ؾٙذٚح حالعظماليٌُٚ ِٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ كٍّٛح سح٠ش حٌّمخِٚش ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخؽش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 (   )          َ.  ١9٩٣ َ, ٚكٌٛٙخ اٌٝ ٔقش ػخَ ١9٦٩سفل ؽؼذ ِقش حٌٙض٠ّش فٝ ػخَ ـ ١

 (   )                                                   ٌّقش. حٌّمشرْٛ ِٓ حٌٍّه ٚه١ْٕٛ ِخٍقْٛـ ٢

 )د( ِخ حٌفشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌّقٛٔش؟ 

 ؟حٌّقشٞذ ؾؼٝ عذ صغٍٛي ٚفلزٗ ػش حٌفِخ حػش ٔ ( )ؽ

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 (حٌٍٛحءـ  حٌٛلخثغـ حٌّئ٠ذ )ؽزٗ ِذسعش طؼٍُ حٌّقش١٠ٓ كمٛلُٙ ٚٚحؿزخطُٙ.أفذس ِقطفٝ وخًِ ؿش٠ذس .....ٌظقزق ـ ١

 طُ ؿالء حٌؼذٚ ......... ػٓ ِقش ) حإلٔـ١ٍضٞ ـ حٌفشٔغٟ ـ حإلعشحث١ٍٟ (  ١9٥٤ـ فٟ ػخَ ٢

 حٌغئحي حٌلخدٞ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                حٌؼذٚ رخ١ٌٕشحْ حٌؾذ٠ذس كظٝ ظٕٖٛ فشلش وخٍِش.ظً ؿٛحد كغٕٝ ٠نشد ـ ١

  (   )                   ٌُ ٠ىٓ ٌّقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ أػش ٠زوش فٝ ٔفٛط حٌّقش١٠ٓ.ـ ٢

 (   )                                     ٚكؾ١ظٗ. طذي ػٍٝ ّ٘ـ١ش حالكظالي ٚ ٞكخدػش دٔؾٛحـ ٣

 ؟ ٌّٚخرح؟ ٚؿٗ عؼذ ح٘ظّخِٗ ا١ٌٗ ؽٟء ٚي أِخ )د ( 

 أٚسٚرخ؟ فٟش٠ش قٌّخرح ػًّ ِقطفٝ وخًِ ػش حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّـ ١( ؽ)

 ؟حٌّقشِٞخ أػش ؿٙخد ِقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ ػٍٝ حٌؼؼذ  ـ ٢

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ حٌضػ١ُ حٌزٞ أُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ........... ) ِقطفٝ وخًِ ـ ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ـ أٔٛس حٌغخدحص ( ١

 ـ سكٍض رش٠طخ١ٔخ ػٓ ِقش رؼذ حكظالي دحَ ....... عٕش ) حػٕظ١ٓ ٚعزؼ١ٓ ـ أسرؼخ ٚػؾش٠ٓ ـ حػٕظ١ٓ ٚخّغ١ٓ ( ٢

 حٌغئحي حٌؼخٟٔ ػؾش
 ١ٌظ١ٓ:خ١ٓ حٌظظحٌـٍّؤ فٛد حٌخط)أ(

 حٌمٕخس. ٍٝػ رؼذ٘خٌْٛٛ غظعزؼش أ٠خَ ٠ِقش  ؼّشْٚ ٌغضٚغظلذس حٌّ ـ ١

 خ٠ٚؼ ِلّذ رؼذ ِؼشوظٗ ِغ ح١ٌٙٛد اٌٝ سطزش ِالصَ أٚي.ؾطُ طشل١ش حٌ ـ٢

 ؟ ِٚخ ِٛلف سؿخٌٙخ؟ؽذٚحْس شؿض٠  )د( ٌّخرح حخظخس حٌؼذٚ

 ِظٙش٠ٓ, حٔىشّ٘خ. فٟش غىٕرؼذ حٌ حٌّقشٞؼذ ؾٚفّٛد حٌ َرٛحدس ػض)ؽ( ظٙشص 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ رطً ِشٞ ظً ٠نشد حٌؼذٚ رخ١ٌٕشحْ كظٝ ظٕٖٛ فشلش وخٍِش ٘ٛ ) حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ؿٛحد كغٕٟ ـ ؿالي حٌذعٛلٟ (١

 ٠ظٕخٚي حٌـٕٛد حٌّقش٠ْٛ كزٛرخ طغخػذُ٘ ػٍٝ حالٔظقخس ػٍٝ ػذُٚ٘ ٟ٘ كزٛد )ِغىٕش ـ ِم٠ٛش ـ حٌؾـخػش ( ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخٌغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ) 

 ( )                                 . ١ 9 ١ 9سس ػٛ خفشٌٕح زذػلخد ؿّخي  - ١

  ( )           ٓ ٌطشد ح١ٌٙٛد ِٕٙخ.١طغفٝ فٍ حٌّقشٞكخسد حٌـ١ؼ  -٢
 ( )           فخٌظف حٌؼؼذ كٌٛٙخ ٚأ٠ذ٘خ.ش, ٕش ١ٍِٕخ ٌـٔأسٍِض رش٠طخ  ـ٣

 ّخ ّ٘خ؟ف١ٍظ١ٓ. عرذحً ِقطفٝ وخًِ ؿٙخدٖ رٛ( )د 

 ١ض؟ـٍمش حٌؼ ؿٍٙٙخ حإل١ٔحٌلم ِخ (ؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ِٓ حٌذٚي حٌّؾخسوش فٟ حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش ) اعشحث١ً ٚحٌّٕغخ ـ فشٔغخ ٚ اعشحث١ً ـ رش٠طخ١ٔخ ٚحٌّٕغخ ( ١

 لذس حٌؼذٚ ............. العظؼخدس حٌمٕخس ِٓ ؿذ٠ذ ) ػالػش أ٠خَ ـ خّغش أ٠خَ ـ عظش أ٠خَ ( ـ ٢

 حٌغئحي حٌشحرغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                            حًدحء ِّٙظٙخ. فٟش ٕش ٍِٕـٌ لضٔـ - ١

 ( )                 كم١م١خ .خ فرخٌغخدس حػظشح ض رش٠طخ١ٔخ ٌّقشفحػظش -٢

 ( )                                       ٚسفخلٗ اٌٝ ؿض٠شس ِخٌطش. عؼذٝ ـ ٔف٢

 أِخَ حإلٔـ١ٍض؟ ٚحكذح خفصغٍٛي حألِش ٌٍٛلٛف ف ذؼٌُ دػخ ع ـ ١)د( 
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 ذ صغٍٛي؟ؼغ دػٛس عِذ ؾؼوظف طؼخًِ حٌـ ٢

 ؿض٠شس ِخٌطش؟ٌٝ صغٍٛي ٚفلزٗ ا ذؼٝ عفِٛلف حٌّشآس ِٓ ٔ ؽ( ِخ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ) خ١ٍؾ حٌغ٠ٛظ ـ لٕخس حٌغ٠ٛظ ـ ِذ٠ٕش حٌغ٠ٛظ (  ................ِذخً ـ طمغ ؿض٠شس ؽذٚحْ ػٕذ ١

 ٘ـُ حإلٔـ١ٍض ػٍٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ رٙذف ) لظً ِٓ ف١ٗ ـ لطغ عزً حٌّٛحفالص ـ حإللخِش ف١ٗ ( ـ ٢

 حٌغئحي حٌخخِظ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                                ِـخي حٌضسحػش. حٌغذ حٌؼخٌٝ وخْ ػٛسس ػظ١ّش فٝـ ١

 ( )                              َ. ١9٦٩خنؼض ِقش ١ٌٍٙٛد رؼذ حٌٕىغش فٝ ػخَ ـ ٢

 ( )           حٌؼ١ٍّخص حٌفذحث١ش دحخً اعشحث١ً ؿؼٍض ح١ٌٙٛد ٠ؼ١ؾْٛ فٝ حٌخٕخدق.ـ ٣

 . ٚمق رٌه.ٚأسٚرخ شقِٓ: ِ وً ٍٝػ شآػخس ِظفخٚط ظؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ( وخْ ٌ) د 

 ٜ ٔفزطٗ حٌؼٛسس ؟ ِٚخ أػشٖ ػٍٝ حألسك ؟زِخ حٌّؾشٚع حٌؼظ١ُ حٌ)ؽ ( 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ِـٍش .......... طزوش حإلٔـ١ٍض رٛػذ حٌـالء ػٓ ِقش) حٌقزخف ـ حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش ـ حٌّلالص ( ١

 لقش سأط حٌظ١ٓ ) حٌف١َٛ ـ حإلعىٕذس٠ش ـ د١ِخه (  اٌٝ ِذ٠ٕش ..................... ٚألخَعخفش حٌخذ٠ٛٞ  ـ٢

 حٌغئحي حٌغخدط ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 )        (                          ػًّ ِقطفٝ وخًِ ؿخً٘ذح ػٍٝ حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش فٝ دٚي أِش٠ىخ.ـ ١

 )        (                                             ِٕلض أـٍظشح ِقش كّخ٠ش وخٍِش ِغ حالكظفخظ رؤسرغ ٔمخه.ـ ٢

 )         (                                                 عخفش ِقطفٝ وخًِ اٌٝ فشٔغخ ٠ذػٛ ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش.ـ ٣

 ؟ ِخ ِظخ٘ش حٔلشحف حألكضحد فٝ ِقش )د ( 

 ِخرح فؼٍض ح ٌؼٛسس كظٝ ال طىْٛ كش٠ش ح ٌّقش١٠ٓ كش٠ش وخررش ؟ـ ١) ؽ ( 

 ػـٍض رشك١ً رش٠طخ١ٔخ ػٓ ِقش ؟ حٌظِٟخ حألعزخد  ـ ٢

   -ع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛد) 

 رسحػ١ٗ ( ـ وظذ حٌزطً ؿٛحد كغٕٟ لقش رطٌٛظٗ ػٍٝ ) كخثو كـشطٗ ـ كخثو حٌغـٓ ـ ١

 ـ ِٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ سحفمٛح عؼذ صغٍٛي ) ػزذ حٌؼض٠ض فّٟٙ ـ ِلّذ فش٠ذ ـ ِقطفٝ وخًِ ( ٢

 حٌغئحي حٌغخرغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                         خ.ِـ١ٍض ػٓ ِقش رؼذ خّغش ٚػّخ١ٔٓ ػخوخْ ؿالء حإلٔـ ١

 ( )                                               حٌلش٠ش حاللظقخد٠ش. ٟ٘حٌلش٠ش حٌلم١ش  ـ٢

 ( )             ػٍّض ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ ػٍٝ طؾ١١ذ دػخثُ حٌمٛس ٚحال٘ظّخَ رخٌقٕخػخص حٌؼم١ٍش.ـ ٣

 أسخٝ فٍغط١ٓ ؟ حٌّقشٞ)د( ٌّخرح دخً حٌـ١ؼ 

 خعذس ؟ف)ؽ( ِخرح طؼشف ػٓ لقش ح ألعٍلش حٌ

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي فٟ حٌّشس حألٌٚٝ اٌٝ ؿض٠شس ) فم١ٍش ـ ع١ؾً ـ ِخٌطش ( ١

 (  وخًِ حٌضػ١ُ ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ـ ِلّذ فش٠ذ ـ عؼذ صغٍٛيكًّ ٌٛحء حٌىفخف رؼذ ِقطفٝ ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخِٓ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                                  حكظالي ِقش ِٓ حإلٔـ١ٍض. ١9٥٢ طُ رؼذ ػٛسسـ ١

 ( )                                        حٌؼخٌٝ.رٕخء حٌغذ  ١9٥٢ طُ رؼذ ٘زٖ ػٛسسـ ٢

 ( )  .حٌّقشٞس٠ذ أعٍلش كذ٠ؼش ِٚظطٛسس ٌٍـ١ؼ ٛحكظىش حٌّمشرْٛ ِٓ حٌٍّه طـ ٣
 ِخ ِٛلف لٜٛ حالعظؼّخس ِٓ حعظشدحد ِقش لٕخس حٌغ٠ٛظ ؟)د ( 

 ؟١9٥٢أدص اٌٝ ل١خَ ػٛسس  حٌظِٟخ حألعزخد )ؽ ( 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ٘ـُ ح١ٌٙٛد ػٍٝ كخ١ِش حٌفخٌٛؿخ رـ١ؼ ػذدٖ .............. أٌفخ ) أكذ ػؾش ـ ػالػش ػؾش ـ أسرؼش ػؾش ( ١

 (  ١9٩٣ـ  ١9٦٩ـ  ١9٥٤ـ وخٔض حطفخل١ش حٌـالء ػٓ ِقش عٕش ) ٢
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 حٌغئحي حٌظخعغ ػؾش

 
 حٌغئحي حٌؼؾشْٚ

 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓ػالِش)مغ ( أ)

 (  ) .شِق عهى نثالثًاانعذوان أثىاء انجىود ٚعو كان حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ١

 ( )                                     رخف رخألعشحس. ٕٗ ٚهؿٛحد كغٕٝ خخْ ٚـ ٢

 ( )                        حٌفذحث١خص حألسرغ وٓ ٠ؼٍّٓ فٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ.ـ ٣ 

 ( )         .ٚمذ حٌؼذحٌّمخِٚش حٌؾؼز١ش خالل ؽخسن ِٓ  ههك حٌّقشٞحٌؾؼذ ـ ٤

 فشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌّقٛٔش.) د(  

 خ ؽخِال.رحٔمال حٌؼخٌٟوخْ ِؾشٚع حٌغذ  ـ ١ :ٌّخ ٠ؤطٟ  ( ػًٍ )ؽ

 ٌّخرح دخٍض حٌـ١ٛػ حٌؼشر١ش أسك فٍغط١ٓ ؟ـ ٢
   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ِقش خخٌذس ػٍٝ ِش حٌضِٓ . لخثً حٌؼزخسس ) وظٍٟ ـ ِخعز١شٚ ـ ؿٛحد كغٕٟ ( ١

 ـ صٚدص أِش٠ىخ اعشحث١ً رـ ............. ) حٌزظشٚي ـ حٌطخثشحص ـ حٌغ١خسحص ( ٢

 طً أر١ذ ( ) ا٠الص ـ حٌؼمزش ـ  ـ دِشص حٌنفخدع حٌزؾش٠ش حٌّقش٠ش ١ِٕخء ........ حٌلشر٣ٟ

 ـ حٌزطً حٌزٞ لظٍٗ حٌؼذٚ فٟ حٌغـٓ ٘ٛ ) حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ؿٛحد كغٕٟ ـ ػٍٝ فخٌق ( ٤

 ـ حٌلش٠ش حٌظٟ طل١ّٙخ حٌّضحسع ٚ حٌّقخٔغ كش٠ش ) ِقٛٔش حٌـخٔذ ـ وخررش ـ خخدػش ( ٥

 حٌؼؾشْٚحٌلخدٞ ٚ حٌغئحي 

 

 حٌؼؾشْٚحٌؼخٟٔ ٚ حٌغئحي 



 9109فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً   انشامهحمراجعح ان

 98  مركز انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ 

 

 حٌؼؾشْٚحٌؼخٌغ ٚ حٌغئحي 

 

 حٌؼؾشْٚحٌشحرغ ٚ حٌغئحي 

 

 حٌغئحي حٌخخِظ ٚ حٌؼؾشْٚ
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 ٚ حٌؼؾشْٚ غخدطحٌغئحي حٌ

 

 

 ٚ حٌؼؾشْٚ غخرغحٌغئحي حٌ
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ) 

 ( )                     ػخص حٌؼم١ٍش.ٕخض حٌؼٛسس رخٌقٕخػش ٚرخخفش حٌقظّح٘ـ ١

 ( ) ػٍٝ ِش حٌؼق١ش لٛطٗ ٚفالرظٗ أِخَ حٌؾذحثذ.  حٌّقشٞأػزض حٌؾؼذ ـ ٢

 ( )               .  فى فهسطٍه اإلوجهٍزانوجا حامٍح مصرٌح كاود ذحارب فحامٍح انـ 3

 ش حٌزش٠طخ١ٔش ؟ِلىٌٛطّغىض رٙخ ح حٌظٟظخص حألسرؼش ف)د( ِخ حٌظل

 فمو. خ)ؽ( ػًٍ : وخْ حعظمالي ِقش ظخ٘ش٠

 ٌّقش٠ش رؼذ اٌغخء حٌلّخ٠ش حٌزش٠طخ١ٔش.حق أكٛحي حألكضحد مد( ٚ) 
   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ػٕذِخ رذأ حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش وخْ حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ فٟ ) وظ١زظٗ ـ اؿخصس ـ طذس٠ذ ١ِذحٟٔ ( ١

 ٔلٛ هشحدس فشٔغ١ش ؿؼٍٙخ طغشق رّخ ػ١ٍٙخ ٘ٛ  ـ رطً ِقشٞ عذد هٛسر١ذح٢

 ) ؿالي حٌذعٛلٟ ـ ؿٛحد كغٕٟ ـ كغٕٟ ِزخسن (

 حٌمٛحػذ ٚحٌظذس٠زخص حٌٕل٠ٛش
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